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 ه) از فرمايشات حضرت امام خميني (ر گزيده اي

 !اگر دانشگاه را سست بگيريم، همه چيزمان از دستمان رفته است

 اگر دانشگاهمان اداره نشود، كارمان زار است!

اداره نشود، كارمان زار است! دانشگاه، تمام مسائل به دست دانشگاه است. يعني اين دو تا قطبِ دانشگاه و مان  و ما اگر دانشگاه
روحاني همه مقدرات مملكت تو مشت اينهاست. دانشگاهي، دانشجو، چه دانشجوي قديمي، چه دانشجوي جديد، همه مسائل 

ند. اگر دانشگاه را ما سست بگيريم و از دست ما برود، همه توي دست اينها بايد حل بشود. اينها قوه متفكره يك ملت هست
اي است كه نبايد شما بنشينيد كه من عمل بكنم؛ و نه من هم بايد بنشينم كه شما  چيزمان از دستمان رفته است. يك مسئله

توانيد شما انجام  ميتوانم من انجام بدهم آنقدري كه شما  تنها. ما هر دو بايد دست به دست هم بدهيم، آنقدري كه من مي
توانند در آنجا بيايند حرف بزنند، برويد  بدهيد. جوان هستيد، در مقابلشان بايستيد؛ صحبت كنيد؛ حرف بزنيد. اشخاصي كه مي

پيدايشان كنيد برداريد برويد، دعوتشان كنيد به دانشگاه. ننشينيد كه من تعيين كنم. البته من آسيد علي آقا [خامنه اي] را 
دانم براي اين كار. لكن ننشينيد كه من دعوت كنم. الزم نيست كه يكي باشد. هر چند روز يك دفعه يك نفر، اجتماع  صالح مي

توانند بزنند، بياوريد دانشگاه صحبت  توانند بكنند، حرف مي كنيد در همان دانشگاه، و يك نفر از همين آقاياني كه صحبت مي
 خواهند بكنند. ها نيستند اينها؛ فقط اخالل ميبكنند برايشان. حاضر به صحبت هم اينقدر

 …مي خواهند شما را به درگيري بكشند 

هاي ديگر، كه انحراف  هراسد و از طرح مكتب اسالم دين مستند به برهان و متكي به منطق است و از آزادي بيان و قلم نمي
شما دانشجويان   رده هستند، باكي ندارد.ها ثابت و در پيش دانشمندان خودشان شكست خو ها در محيط خود آن مكتب آن

هاي ديگر با خشونت و شدت، رفتار و درگيري و هياهو راه بيندازيد. خود با آنان به بحث و  محترم! نبايد با پيروان مكتب
ر آنان و اگ  گفتگو برخيزيد، و از دانشمندان اسالمي دعوت كنيد با آنان در بحث بنشينند، تا تهي بودن دست آنان ثابت شود.

ها آن است كه  هاي آن با جنجال و هياهو با شما مواجه شدند، از آنان اعراض كنيد، و با خونسردي بگذريد كه يكي از نقشه
ما با آزادي و منطق موافق، ولي اگر توطئه و خرابكاري باشد،   شما را به درگيري بكشند و از آن استفاده غير مشروع كنند.

 داوند متعال خواستارم كه كار به آنجا نكشد.تكليف ديگري داريم. و از خ

 بدون جنگ و نزاع، با گفتگو مسائل را حل كنيد 

خواهد  وقت مي گوييد؟ يك يك مطلبي را گفتند، برويد جلويش بگوييد: چه مي  ها هر كدامشان آمدند در دانشگاه و اين
كنند به هياهو، جمع بشويد دورش بگوييد، آقا بنشين  ها را سرانشان كه وادار مي هياهو كند، كه اكثرا اينطوري هستند، اين

هايت را بكن. ببينيد هيچ صحبت ندارد، فقط همين است كه يك تشنجي ايجاد كند و نگذارد دانشگاه باز بشود و  صحبت
مقابله كنيد. يا ها به اين نحو  ها جنگ و نزاع داشته باشيد، با آن نگذارد دانشگاه عمل خودش را انجام بدهد. بدون اينكه با آن

كنند، شما ده، بيست هزار نفر را اجتماع كنيد، مسائل خودتان را بگوييد،  ها اگر يك اجتماع صد نفري، هزار نفري، مي آن
دعوا هم نكنيد، اين بايد انجام بگيرد. اين امور انشاءاللّه اميدوارم كه نرسد به اين مسائل. و اما اگر ما يك وقتي توطئه فهميديم 

 خواهند توطئه كنند و چه بكنند، خوب، يك تكليف ديگري هم ممكن است داشته باشيم. ها مي ، اينكه نه 

 دانشگاه مبدأ همه تحوالت است
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گيرد. دانشگاه  دانشگاه مبدأ همه تحوالت است. از دانشگاه سعادت يك ملت و در مقابل سعادت، شقاوت يك ملت سرچشمه مي
اش كنيد. مملكت ما براي اسالم زحمت كشيده  دانشگاه را درستش كنيد، دانشگاه را اسالميرا بايد جديت كرد، جديت بكنيد 

 كشد و همه چيزش بايد اسالمي بشود. است و بايد براي اسالم زحمت بكشد و مي

 دانشگاه نبايد ما را به دامن آمريكا بكشاند! 

عالقه دارند، آنهايي كه خودشان وابسته نيستند و خدمتگزار بايد آنهايي كه به اين كشور عالقه دارند، آنهايي كه به اين ملت 
 ابرقدرتها نيستند، آنها همت كنند به اينكه دانشگاه را يك مركزي درست كنند كه مركز علم وتهذيب باشد، كه همه تخصص

شود و با آن ها در خدمت خود كشور باشد نه اينكه متخصص بشود و با آن تخصصش ما را به دامن امريكا بكشد. متخصص ب
تر، بدتر. آن كسي كه مهذب نشده است، و آن كسي كه براي كشور  تخصصش به كشور ما ضربه وارد كند. هر چه متخصص

ام را بايد به اين  ام و استفاده علمي خودش احساس نكرده كه من براي اين كشور هستم و از اين كشور، من استفاده كرده
 شد و اين باور نباشد، دانشگاه بدترين مركزي است براي اينكه ما را به تباهي بكشد.كشور تحويل بدهم، اگر اين احساس نبا

 از دبستان تا دانشگاه مركز توطئه است  

خواهند اين مكتب به آخر نرسد و آنهايي كه از مكتب اسالم سيلي خورده اند، و آنهايي  عزيزان من! منحرفين و كساني كه مي
دانند، اول نظرشان به اين است كه از  دانند و بر خالف مصالح اربابانشان مي لح خودشان ميكه مكتب اسالم را بر خالف مصا

اند، از آنجا انحرافات را شروع كنند.  مدرسه هايي كه كودكان ما، جوانا ما، جوانان نورس ما در آنجا براي تحصيل كمال رفته
انهاي نورسي كه بايد اين كشور را به رشد خودش آنها در صدد اين هستند كه مدارس كه منشا همه بركات هست و جو

بينيد كه از آن دبستان تا دانشگاه مركز توطئه است، و  برسانند و از دست اجانب نجات دهند، آنها را منحرف كنند. و لهذا مي
تانها و تمام مراكز خواهند شما را از اسالم عزيز منحرف كنند. و دانشگاهها و دبيرستانها و دبس شماها هدف آنها هستيد، و مي

علم و تهذيب را مبدل كنند به مراكزي كه اگر در آنجا علم تحصيل بشود به نفع قدرتهاي بزرگ باشد. و هر چه در آنجاها و در 
شود، و هر چه  هاي مقدس، هرچه فرآورد باشد، فرآورد به نفع ابرقدرتها. قدم اول آنها از همان كودكستان شروع مي آن مكان

هاي بعدي آنها هم به دنبال آنهاست. از كودكستان تا دانشگاه، مركز جوالن دستهاي  دكهايمان باالتر بروند، قدمجوانها و كو
دانند كه اگر اين نوباوگان را از راه مستقيم و صراط اللّه خارج كنند به مقاصد شوم -خبيث استعمار است، و آنها خوب مي

ها جريان دارد. و مراكزي كه  شود و تا دانشگاه آنها از كودكستان شروع مي خودشان خواهند رسيد. و لهذا كوشش آنها و هدف
بايد براي اصالح جامعه، اصالح جامعه در معنويات و اصالح جامعه در ماديات، ذخايري باشند براي كشور عزيز ما، آنجا را به 

اند و فساد  فين كارهاي خودشان را انجام دادههاي ما نگاه كنند كه اين منحر فساد بكشند و بعد كنار بنشينند و به اين جوان
ها در سرتاسر كشور از كودكستان  خواهند اجرا كنند. اصالح كشور در گرو اصالح مراكز علمي شما جوان را به دست شما مي

را از  كه محل اطفال است تا دانشگاه كه محل علم و محل دانش و تهذيب بايد باشد، بايد بيدار باشيد و خودتان اين مراكز
 فساد حفظ كنيد.

 …هميشه حساس باشيد

و هميشه هم حساس باشيد در آن، هيچ وقت خيال نكنيد كه نه، تمام شد مسئله. دانشگاه جوري است كه نظرهاي فاسد 
دنبالش است به اينكه يك كار خالفي بشود در آن. دنبالش است، موفق انشاءاللّه نشوند. و هميشه بايد انسان حساس باشد كه 

شود كه همه چيز را به هم بزند، يك وقت از دستتان اين سنگر  تواند همه چيز را درست كند و مي ذارد اين سنگري كه مينگ
  گرفته بشود، يك خللي در آن واقع بشود.

 تبليغات، از جنگ خطرناك تر است
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ات. ما از جنگ چه ترسي داريم؟ يك هاست. ساده نبايد برخورد كرد با اين تبليغ تبليغات اينها براي ما ضررش بيشتر از جنگ
داند، چه باكي از اين مسائل دارد؟ از اين، از اينكه باكي نيست.  ملتي كه حاضر است براي شهادت و شهادت را فوز عظيم مي

شوند و  شود و بعد يك جمعيتي مي ترساند اين تبليغاتي است كه بيخ گوش اينها، يكي، يكي گفته مي آن كه انسان را مي
 يادتر. از اين شيطنتها بايد يك قدري ترسيد و توجه به آن كرد.بعد ز

 …خواستيم ما آزادي در پناه اسالم مي

ما اآلن بعد از اينكه انقالب به پيروزي رسيده است، تا حدودي اآلن وقتي است كه ما در امتحان هستيم كه حاال كه ما آزادي 
خواهم بكنم؟ آزادم كه  پيدا كرديم؛ آزادي! حاال من آزادم كه هر كاري ميكنيم. آزادي  پيدا كرديم، اين آزادي را صرف چه مي

خواهم بنويسم؟ ولو به ضد اسالم باشد؛ ولو به ضد منافع مملكت باشد. اين  خواهم اذيت بكنم؟ آزادم كه هرچه مي به هر كه مي
خواستيم. اسالم  خواستيم؟ ما اسالم مي م ميخواستيم يا آزادي در پناه اسال خواستيم؟ ما آزادي مي آزادي است؟! اين را ما مي

خواهد!؟  بندوباري نه. آزادي غربي ما نمي خواهيم. بي بندوباري است آن. هركس با هر جوري مي هم آزادي دارد، اما آزادي بي
تي نوراني خواهيم يك جمعي ما مي …خواهيم خواهيم، آزادي در پناه قرآن ما مي هرچه هرچه؟! نيست آنطور. آزادي كه ما مي

شويم در يك دانشگاهي، عملش نوراني، علمش نوراني، اخالقش نوراني، همه  پيدا بكنيم، يك قشرهاي نوراني كه وقتي وارد مي
چيزش نوراني باشد؛ الهي باشد. پيروزي نه براي اين است كه ما برسيم به يك مثلًا آزادي؛ برسيم به يك استقاللي و منافع 

همين ديگر تمام؟ حاال كه ديگر منافع مال خودمان شد، ديگر كاري نداريم؟! اينها مقدمه است.  براي خودمان باشد، همين؛
اش مقدمه اين است كه يك ملت انسان پيدا بشود؛ يك ملتي كه روح انسانيت در آن باشد پيدا بشود؛ تحول پيدا بشود در  همه

 . خود اشخاص

 آزادي غربي يا آزادي در پناه قرآن و اسالم؟

كند. يك آزادي است كه مخالف با  بندوبار است، هر كه هر كاري دلش بخواهد مي خواهد يك آزادي بي ي كه غرب ميآزاد
اخالق است؛ مخالف با سنن انساني است؛ نه يك آزادي محدودي كه روي قواعد و روي چهارچوب قوانين باشد. آنها يك همچو 

خواهند.  خواهند همان جمهوري، طرز جمهوريهاي غرب مي يان ميخواهند. جمهوري دمكراتيكي كه اين آقا آزادي را مي
اند؛ براي اسالم اينقدر تحمل  مملكت ما آنقدر خون داده است كه حاال بشود يك مملكت غربي؟! مردم ما براي اسالم خون داده

بشود؛ يك قوانين اند كه يك مملكت اسالمي درست  پانزده سال است، زحمت كشيده -اند. چند سال است، ده زحمت كرده
خواهيم يك تربيت انساني  خواهيم تربيت، تربيت غربي باشد. ما مي اسالمي در كار باشد. قوانين غربي ما نمي خواهيم. ما نمي

باشد، به طوري كه همه با هم دوست باشند؛ همه رفيق باشند؛ نه من از شما بترسم؛ نه شما از من بترسيد. محيط، محيط 
رعب و وحشت. اين خدمت، كه خدمت به انسانيت است و خدمت به اسالم است، بر عهده ما و رحمت باشد؛ نه محيط 

 هاي خودتان. شماست. بر عهده ما هست در جانب روحانيت؛ بر عهده شما هست در جانب دانشگاه

 اغتشاش در دانشگاه به نفع كيست؟

نشگاه بيايند يك بساطي درست كنند، يك ميتينگي آيا به نفع دانشگاه هست كه جوانهاي ما تحصيل نكنند؟ هر روز توي دا
درست كنند، يك اغتشاشي ايجاد كنند كه جوانهاي ما درس نخوانند؟ اين به نفع كيست؟ به نفع مملكت ماست اين؟ ما اگر 

گاه گذاريد كه دانش دانشگاهمان خوب باشد، دانشگاهمان صحيح عمل بكند، به نفع ملت است، يا به ضرر ملت؟ خوب، شما نمي
گذاشت كه  ها نمي شود؟ اين هم به نفع خارج. براي اينكه همان طوري كه آن دست راه بيفتد، اين به نفع كي تمام مي

دانشگاه جريان صحيحش را پيدا بكند كه ما در اين مطالب هم محتاج بشويم به خارج، دستمان را پيش غير دراز كنيم، اينها 
ما هر يك از كارهاي اينها را وقتي  …ه ما در همه چيزمان محتاج به خارج باشيمدهند ك هم دارند همين كار را انجام مي

 شود. بنشينيم حساب بكنيم، اينها به نفع امريكا بيشترش مي
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 از افراد گوينده و صاحب نظر كمك بگيريد

توانيد واضح بكنيد در  را مي عدد شما بيشتر از آنهاست؛ حجت شما باالتر از آنهاست. شما اين مسائل را كه بگوييد، خيانت اينها
توانيد واضح بكنيد كه خودشان بگذارند بروند. بايستيد، صحبت كنيد. بگوييد آقا، خوب  آن مكان، در دانشگاه. خيانتشان را مي

خواهيد چه بكنيد؟  كنيد؟ مي ايد توي دانشگاه داريد اخالل مي بياييد يكي يكي بگوييد ببينم شما چكاره هستيد آمده
يد درس بگوييد برايمان؟ شما كار خودتان را اول حساب بكنيد كه چكاره هستيد توي اين مملكت. شما از اهل اين خواه مي

چسبانيد؟ بايستيد آقا بگوييد. البته بايد اشخاصي هم كه گوينده  مملكت هستيد، يا عمال غير هستيد خودتان را به ما مي
اي. شما ممكن است كه برويد پيش  ه آقاي آقا سيد علي آقا بيايند، خامنهكنم ك هستند بيايند در دانشگاه و من پيشنهاد مي

تواند صحبت كند؛  ن، فهيم است؛ ميايشان از قول من بگوييد ايشان بيايند به جاي آقاي مطهري. بسيار خوب است ايشا
 تواند حرف بزند. مي

   هاي مفسد از آزادي سوء استفاده گروه

انجام گرفت، همه چيز را آزاد   تح بزرگ [انقالب] به دست شما زنها و مردهاي محترمدر مملكت ما هم وقتي كه اين ف
 ها را آزاد گذاشتند به طوري كه در اين چند ماه تقريباً حدود دويست تا شايد گروه گذاشتند: تبليغات را آزاد گذاشتند، مكتب

ظهار وجود كردند. لكن بعد از آن كه ما احساس هايي كه فاسد و مفسدند ا هاي مختلف اظهار وجود كردند! حتي كمونيست
خواهند مكتب خودشان را عرضه كنند،  بكنيم كه اينها اظهار وجودشان فقط براي تبليغ نيست، فقط براي اين نيست كه مي

هاست! غير ريختن به دانشگاه و جلوگيري از اينكه  بلكه مسئله، مسئله توطئه است. عرضه مكتب غير سوزاندن خرمن
گاهيان مشغول كار باشند. و ما تا حاال كه صبر كرديم و صبر انقالبي كرديم، تا حاال براي اين بود كه به مردم معلوم بشود دانش

خواهند با منطق صحبت  خواهند مكتب خودشان را عرضه كنند، اينها نمي كه اينها چه هستند؛ اينها چه مرامي دارند. اينها نمي
ترسند. اينها  ها را سركوب كنند. اينها براي سركوبي مكتب اسالم است. اينها از اسالم مي مكتب خواهند كه همه كنند. اينها مي

خواهند كه اسالم نباشد، ولو هر چه باشد، و لهذا توطئه است. اآلن وقتي كه توطئه شد،  ترسند. اينها مي از قوانين اسالم مي
ذيريم. مسئله، مسئله اسالم و مسئله مصالح مسلمين است. با مصالح ها را بپ توانيم ما تا آخر تحمل كنيم و توطئه ديگر نمي

 . توانيم مسامحه كنيم مسلمين و اسالم ما نمي

 ها مقايــــسه انقالب ايران و ساير انقالب

ي خيلي انقالبها را اگر مالحظه كرده باشيد، بعد از گذشتن سالهاي طوالني، باز هم آرامش در مملكتها نيست. دنبال سرِ بعض
ها را توقيف كردند؛ تمام اجتماعات را منع كردند؛ به اسم اينكه  انقالبات، تمام احزاب را از فعاليت باز داشتند؛ تمام روزنامه

انقالب است، و انقالب معنايش اين است كه هيچ كس حق هيچ نفس كشيدن ندارد. اما شما مالحظه كرديد كه انقالب ايران، 
ها را اجازه داد؛ همه اجتماعات را اجازه داد فعاليت كردند؛ چند ماه  را فرصت داد؛ همه روزنامه همان روز انقالب، همه گروهها

كنند و  هم فعاليت كردند تا آنكه به ملت ثابت شد كه بعضي از جناحها مخالف مسير ملت هستند و به ضد انقالب عمل مي
سي هستند. بايد گفت كه انقالب ايران بهترين انقالبي بوده است برر  ها دارند. از آنها بعضيشان جلوگيري شد، و مشغول توطئه

 كه در دنيا تاكنون پيدا شده است.

 …قلمها را شكسته بودند

اي كه آزاد باشد، و نه يك نويسنده. قلمها را شكسته  اي داشتيم كه آزاد باشد. و نه يك گوينده [در رژيم سابق] نه يك روزنامه
» تمدن بزرگ«د و قلمها را خرد كرده بودند، به اسم اينكه آزاديد. هيچ آزادي برايمان نبود، و به اسم بودند. دهانها را بسته بودن

ما را كشاندند به تباهي. و اآلن كه رفتند يك مملكت آشفته، يك ملت عقب مانده، يك اقتصاد فاسد و همين طور هر جا دست 
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براي اين است كه يك فرد فاسد حكومت كرد بر اين جميعت، يك بگذاري، يك دانشگاه استعماري، و هكذا ساير جاها. اين 
كشد. از آن طرف  كنند، اما يك فرد فاسد يك جامعه را به فساد مي هاي ديگر را اين طور نمي حيوان فاسد. هيچ وقت حيوان

 كشد. يك امت را به صالح مي -مثل انبيا -چنانچه يك فرد پيدا بشود كه صالح باشد

 ها به انحراف كشيده شودنگذاريم دانشگاه 

و اما در دانشگاه نقشه آن است كه جوانان را از فرهنگ و ادب و ارزشهاي خودي منحرف كنند و به سوي شرق يا غرب 
خواهند انجام  بكشانند و دولتمردان را از بين اينان انتخاب و بر سرنوشت كشورها حكومت دهند تا به دست آنها هرچه مي

ه غارتزدگي و غربزدگي بكشانند و قشر روحاني با انزوا و منفوريت و شكست، قادر بر جلوگيري نباشد. و دهند. اينان كشور را ب
خرج و در  زحمت و بي اين بهترين راه است براي عقب نگهداشتن و غارت كردن كشورهاي تحت سلطه، زيرا براي ابرقدرتها بي

پس اكنون كه دانشگاهها و دانشسراها در دست اصالح و ريزد.  سر و صدا، هرچه هست به جيب آنان مي جوامع ملي بي
پاكسازي است، بر همه ما الزم است با متصديان كمك كنيم و براي هميشه نگذاريم دانشگاهها به انحراف كشيده شود؛ و هر 

وان خود جوانان جا انحرافي به چشم خورد با اقدام سريع به رفع آن كوشيم. و اين امر حياتي بايد در مرحله اول با دست پرت
  دانشگاهها و دانشسراها انجام گيرد كه نجات دانشگاه از انحراف، نجات كشور و ملت است.
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 امنه اي (حفظه اهللا) از فرمايشات حضرت امام خ گزيده اي
 !است؛ نه در حوزه، نه در دانشگاهعمالً آن كارى كه من گفته بودم، انجام نشده 

 آزاد انديشي شعار مظلوم جامعه

كه از مواهب  اگر بخواهيم در زمينه گسترش و توسعه واقعىِ فرهنگ و انديشه و علم حقيقتاً كار كنيم، احتياج داريم به اين
شود   مظلوم است. تا گفته مىخدادادى و در درجه اول آزادانديشى استفاده كنيم. آزادانديشى در جامعه ما يك شعار 

كنند كه بناست همه بنيانهاى اصيل در هم شكسته شود، و آنها چون به آن بنيانها   اى فورى خيال مى  آزادانديشى، عده
كنند كه با آزادانديشى بايد اين بنيانها شكسته شود. هر دو گروه به   اى ديگر هم تلقّى مى  اند، مي ترسند. عده  دلبسته

كنند. ما به آزادانديشى احتياج داريم. متأسفانه گذشته   ظلم مى –كه شرط الزم براى رشد فرهنگ و علم است  –ديشى آزادان
 )1فرهنگ كشور ما فضا را براى اين آزادانديشى بسيار تنگ كرده بود(

 اي آزاد انديشي نيست فرهنگ ترجمه

، ترجمه فكر، ترجمه نظريات بيگانه، آنها را به شكل وحى منزل منظور از ترجمه فقط ترجمه كتاب نيست، بلكه ترجمه فرهنگ
ها را تكرار   تلقّى كردن و در يك جايگاه غيرقابل خدشه قرار دادن، باليى بوده كه در جامعه ما وجود داشته است. همان ترجمه

ر بخواهيم رشد كنيم، بايستى بتوانيم در ايم. اگ  ايم و دچار جمود شده  اند، تكرار كرده  ايم؛ هر چه را كه ديگران گفته كرده 
 )2فضاى اليتناهىِ فكر بال و پر بزنيم؛ (

 

http://azadfekri.ir/archives/818
http://azadfekri.ir/main/archives/818/rahbary3
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 شدن آزاد انديشي نيست» كاغذ باد«دنباله 

هاى علمى و فرهنگى در چارچوب آن نظرى كه فردى   اگر بخواهيم در اقتصاد، فرهنگ، علوم انسانى، فلسفه و در همه زمينه
ايم؛ يعنى در  هم پيدا كرده و حاال مترجمى آن را ترجمه كرده يا خود ما آن را ياد گرفته  در جايى گفته و يك عده طرفدار

» كاغذباد«ء مقدس غيرقابل دست زدن، حركت كنيم، اين آزادانديشى نيست، بلكه دنباله  عنوان يك شى  چارچوب آن فكر به
كند، اما دنباله كاغذباد است، نخ   كند در هوا پرواز مى  مى گوييم. خيال  شدن است. ما در مشهد به اين بادبادكها، كاغذباد مى

 آن هم دست يكى ديگر است. اين كار آزادانديشى نيست.

محيط آزادانديشى، محيط خاصى است كه بايد آن را ايجاد كرد؛ آن هم كار شماهاست. البته به نظر من، گفتگوى آزاد بايد از 
 )3حوزه و دانشگاه شروع شود. (

 دب استفاده از آزاد را ياد بگيريمبايد ا

جمهورى اسالمى آزادى را به معناى حقيقى كلمه وارد جامعه ما كرد؛ اما استفاده از آزادى ادبى دارد. ما ادب استفاده از آزادى 
ت و حقيقت اى به نام آزادانديشى مرزهاى فضيل  را هم بايد ياد بگيريم و ياد بدهيم. اين هم وظيفه جمهورى اسالمى است. عده

اند.   اند و به نام آزادانديشى و نوآورى، همه اصول مقدس حقيقى را ناديده گرفته يا تحقير و يا مسخره كرده  را لگدكوب كرده
هايى چسبيدند كه بايد بر روى آن   خاطر مسائل ديگرى كه در ذهنشان بود، به پايه  العملى يا به  صورت عكس  يك عده هم به

شد. نبايستى به آنچه كه گفته شده، اكتفا كرد و متحجر شد؛ يعنى تحجر در مقابل مرز شكنى و افراط در  ى مىها نوآور  پايه
 )4مقابل تفريط. (

 را بايد در آزاد انديشي پيدا كنيم» امر بين االمرين«

عتقدند كه در جامعه يا بايد همچنان كه بعضى در محيط سياسى، فاصله بين هرج و مرج و ديكتاتورى را اصالً قبول ندارند و م 
طور: يا بايد هرج و مرج و كفرگويى و  هرج و مرج باشد يا ديكتاتورى! كأنّه از اين دو خارج نيست. در عرصه فرهنگى هم همين

 اى زد، فوراً همه او را  اهانت به همه مقدسات و ارزشهاى مسلّم و مستدل شود و يا بايد ذهنها بسته شود و تاكسى حرف تازه
» امر بين االمرين«هو كنند و عليه او جنجال نمايند! كأنّه هيچ حد وسطى بين اين دو وجود ندارد. ما بايد آن حد وسط، همان 

و تعادل را پيدا كنيم. البته اين هم از راه گفتگوى محترمانه، عاقالنه، منصفانه و با استدالل، عملى است. اين كار هم بايد در 
 )5ائل حوزه، در زمينه فقه، فلسفه، كالم و ديگر علوم رايج حوزه انجام گيرد و هم در دانشگاه. (حوزه و در زمينه مس

 هاي مثبت آزاد انديشي در حوزه ويژگي

فريبى و جنجال تحميلى و زيادى   صاحبان فكر بايد بتوانند انديشه خود را در محيط تخصصى، بدون هوچي گرى، بدون عوام
طور كامل قبول خواهد شد، يك وقت هم در  طور كامل رد خواهد شد، يك وقت به   شود؛ يك وقت بهمطرح كنند و آن نقّادى 

دست خواهد آورد. اين اتّفاق بايد بيفتد. ما االن اين را نداريم. البته من به  نقّادى اصالح خواهد شد و شكل صحيح خود را به 
اه است. علّت اين است كه در حوزه، نقّادى يكى از محورهاى شما بگويم كه محيط حوزه از اين جهت بهتر از محيط دانشگ

هاى  چه آنهايى كه امروز هستند و چه بزرگترهايى كه در نسل –كنيد  اصلى است. همه اين بزرگان حوزه كه شما مالحظه مى
كه يك نظر مسلّم  ز ايناند. هيچ متكلّمى و هيچ فيلسوف يا فقيهى ا اصالً در همين محيط نقّادى بزرگ شده –گذشته ما بودند 

كه كسى به او بگويد چرا ابطال كردى هم باكى  كلّى ابطال كند، ابايى ندارد و از اين  فقهى يا اصولى يا كالمىِ قبل از خود را به
 شود.  ندارد؛ چون چنين چيزى اصالً در حوزه گفته نمى
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عليه، آن وقت كه در قم تشريف   اللَّه  د؛ امام رضواناين سنّت حوزه است كه نظرات گذشتگان را مطرح كنند. شما مالحظه كني
كردند، بعد فيه اوالً، ثانياً، ثالثاً، رابعاً و   اللَّه نائينى بود، ذكر مى  داشتند در درس اصول، نظرات مد روز را كه نظرات مرحوم آيت

رفت در   كسى طرفدار آن نظريه بود، مى گفت چرا. خوب؛ اگر  كس نمى ريختند. هيچ  خامساً، اساس حرف را اصالً به هم مى
نوشت كه من اين حرف استاد را قبول ندارم. تقريرات امام در  زد، مى   اى كه به تقريرات استاد مى درس خود يا در حاشيه 

 بعضى از بخشها، چاپ شده است.

اند. آن   اى جديدى به جاى آنها گذاشتهشما نگاه كنيد، در موارد بسيارى، امام مبانى بزرگان قبل از خود را خُرد كرده و مبن
وقت محشّى كه شاگرد امام و تقريرنويس است، در موارد متعددى حاشيه زده و به امام اشكال كرده كه اين فرمايش ايشان 

شود، نه  درست نيست و همان حرف مثالً صاحب مبناى قبلى درست است. نه صاحبِ مبناى قبلى در نظر كسى كوچك مى
 )6كند. اين طبيعت حوزه است. (  كند و نه كسى به محشّى كه شاگرد امام است، اعتراض مى  ام اعتراض مىكسى به ام

 اي در آوريم هاي انباشته گفتگوهاي سالم و محترمانه را بايد به صورت تجربه

اى درآوريم تا   هاى انباشته صورت تجربه   ما بايد اين تجربيات ناشى از مباحثه و گفتگوى سالم و محترمانه و شجاعانه را به
ام، اين نهضت نرم   بتوانيم از آنها استفاده كنيم و علم را بارور نماييم. عين همين قضيه در دانشگاه وجود دارد. بارها گفته

افزارى كه من اين همه در ديدارهاى دانشگاهى بر روى آن تأكيد كردم، به همين معناست. ما بايد علم و فرهنگ را توليد  
 )7صورت سالم حمايت كند. (  صورت آشكار از برخورد افكار به  اييم و بايد كار اساسى كنيم. حكومت بايد بهنم

 حمايت صريح از جمهوري اسالمي؛ امكان از دانشگاهيان و حوزويان

زم دارد و اين كار، ظرف و مجرا ال يكى از وظايف نظام جمهورى اسالمى، حمايت صريح از برخورد افكار به شكل سالم است. اين
مجرا بايستى به وسيله خود دوستان دانشگاهى و حوزوى در بخشهاى مختلف تنظيم شود. آنها بايد اين مجرا را درست كنند و 

 امكان بدهند.

كه اگر كسى بيايد نه لزوماً يك نظريه نو، بلكه يك بدعت،  –ايم   چون اين كارها را نكرده –امروز متأسفانه فضا طورى است 
صورت   اى را به تواند عده   شكنى يا يك لگدكوبى به يك مرز را سرِ چوب كرده و بلند كند و هياهو راه بيندازد، مى  سنّت يك
كند به محكوم كردن او از يك   كند و بنا مى فريبانه دور خود جمع كند. مخالف او هم با همان روش با او برخورد مى   عوام

بينيم كه   اش درست نيست. گاهى هم مى كوم كردن درست باشد؛ اما خيلى از اوقات شيوه موضع طرد و لعن. شايد اصلِ مح
شود. البته هر دو كار، غلط است؛ چون اگر آن نظريه يك نظريه نو است، اول بايد در يك   كارهاى خوبى در اين زمينه انجام مى

هاى علمى استوار است و مثالً   أييد كند كه بر پايهمجمع تخصصى مطرح شود، هيأت منصفه مورد قبولى علمى بودن آن را ت
كه معلوم شد ارزش علمى دارد،  سازى نيست. اول بايد اين را مشخّص كنند. بعد از آن  فريبى و جنجال  حرّافى و لفّاظى و عوام

ايش آغاز شود. اين معنا در ه  مورد نقّادى قرار گيرد و حقّ و ناحق بودن، اشكال كردن بر موارد آن و تثبيت يا رد كردن پايه
هاى   هاى علمى حتّى علوم محض، علوم پايه، علوم طبيعى و علوم انسانى جارى است و در زمينه  دانشگاه ها در همه زمينه

فرهنگى و اعتقادى و معارف و علوم حوزوى هم جارى است. اين كارها بايد بشود. حوزه و دانشگاه اين كارها را بايد بكنند. شما 
 )8توانيد در اين مجموعه كار، نقش ايفا كنيد و حقيقتاً ما به آن احتياج داريم. (  هستيد كه مى جمعى

 بندوبارى يك حرف ديگر است  آزادانديشى يك حرف و بى

بندوبارى يك حرف ديگر است. آزادانديشى اين است كه شما در حركت به سمت سرزمين هاى   آزادانديشى يك حرف و بى
بندوبارى   كار بيندازيد و حركت كنيد؛ اما معناى بى  ، خودتان را آزاد كنيد، برويد، نيروها و انرژي هايتان را بهناشناخته معارف
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  شود كه از راهى مى اين است كه در حركت به سمت قله يك كوه، اصالً اهميت ندهيد كه از كدام راه برويد. نتيجه اين مى
پيش داريد و نه راه پس و فقط راه سقوط داريد! در كوهنوردى، آنهايى كه اهل رفتن به رسيد كه نه راه   اى مى رويد و به نقطه 

 اند.  ارتفاعاتند، اين را كامالً تجربه كرده

كه انسان به قلّه برسد، راه وجود دارد؛ بايد آن راه را شناخت. هيچ مانعى ندارد كه ما يك نقشه راهنما داشته  خوب؛ براى اين
داريم و از آن حفاظت كنيم.  رود، اين هاست و اين نقشه راهنما را در جيبمان نگه  ه هايى كه به قلّه مىباشيم و بگوييم را

دانيم كه بدون اين نقشه هدايت،  كار به معناى اين نيست كه ما متحجريم، بلكه به معناى اين است كه ما عاقليم و مى اين
كرد. بنابراين، اين كارها الزم است. امروز ما احتياج مبرمى داريم به  حركت كردنِ ناانديشيده ما را به سقوط منتهى خواهد

در جامعه  –كه با آن فرهنگ و علم توليد خواهد شد و گسترش و توسعه واقعى پيدا خواهد كرد  –كه تفكّر آزادانديشانه  اين
چه  –عناصر مستعد، با همت و با توكّل رشد پيدا كند و بتواند استعدادهاى افراد را به سمت خود جذب نمايد. اميداوريم كه 

 )9قدر اين كارها را بدانند. ( –هايى مثل مجموعه شما  در حوزه، چه در دانشگاه و چه در مجموعه 

 آموختگان و پژوهشگران حوزه علميه به رهبر معظم انقالبنامه جمعى از دانش

 بسمه تعالي

 اهللا توفيقاته اي ادام اهللا خامنه محضر رهبر معظم انقالب اسالمي حضرت آيت

 با عرض سالم و ادب

) در تشويق به 81/11/8ويژه بيانات ارزشمند شما در ديدار اعضاي محترم انجمن قلم (مورخه   سخنان مكرر حضرتعالى و به
نهضت علمي و آزادانديشي، يك فراخوان تاريخي است كه اگر به درستي از سوي نخبگان و متصديان فرهنگ كشور، درك و 

 پاسخ بماند، عالمت سؤال و تعجب بر رفتار همگان است. ي عطفي در حيات انقالب بوده و اگر بي قيب گردد، نقطهتع

امام راحل (قدس سره) بارها از ضرورت تحول هدايت شده در حوزه و دانشگاه، سخن گفتند. مصلحاني چون شهيد مطهري و 
اكنون، بارها و بارها  هاي پيش از انقالب تا هم حضرتعالي از سال گذاري كردند و شخص شهيد بهشتي نيز در اين راه سرمايه

افزاري براي توليد انبوه علم در حوزه و دانشگاه را جزء  تحول حساب شده در حوزه، اجتهاد ديني و نوانديشي علمي، جنبش نرم
 ايد. وأم با اخالق، دعوت كردهايد و بارها به آزادانديشي توأم با انضباط و گفتگوي ت هاي اصلي انقالب دانسته آرمان

هاي تحميلي جهان،  ي مدل كنيم كه عليرغم همه ي سوم از يك انقالب پيروز و يك حكومت جديد را تجربه مي اينك دهه
اند  سال گذشته، حادث شده و حوزه و دانشگاه، رشد غير قابل انكاري داشته 24هاي مهمي در  متولد شده است. گرچه پيشرفت

پردازي،  سازي و جامعه كه اين مقدار، براي كاري كه در پيش است و براي برداشتن موانع بعدي از سر راه نظاماما روشن است 
ي فكر  اي غرب و كميت باالي توليد و تبليغ آن در حوزه هرگز كافي نبوده و اين موجودي، در برابر سيل ترجمه و هجوم رسانه

انواده و اقتصاد و حتي روش تغذيه و لباس، به قدر كافي، كاري از پيش و اخالق و حقوق و حكومت و در فرهنگ زندگي و خ
نخواهد برد و در درازمدت، برخي دستاوردهاي پيشين نيز با خطر ارتجاع به فرهنگ وابستگي پيش از انقالب، مواجه خواهد 

بر ترجمه » توليد«است و تا وقتي كه  بود. تنها راه پيش پاي ما، ارتقاي كميت و كيفيت در توليد فكر و علم در حوزه و دانشگاه
بر تقليد، فزوني نيابد، سير جوامع اسالمي همچنان قهقرائي خواهد ماند و امت اسالم و ملت ايران » اجتهاد«و تكرار و نيز 

 ي تمدن، فرودست خواهند بود. ها در صحنه ي فداكاري عليرغم همه

سازي گفتگوها و سپس تضمين بقاي  افزاري، همانا سالم و نهضت نرم» يهعلم و نظر«ساز براي توليد  يكي از عوامل اصلي زمينه
ي علمي و فرهنگي ما در نوسان  اين فضاي سالم و علمي براي مباحثه و گفتگوست؛ زيرا آنگاه كه تعادل در كار نباشد، جامعه
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فراط و تفريط نيازمندند كه در آن، از خواهد پژمرد. حوزه و دانشگاه براي رشد، به فضائي دور از ا» گوئي هرزه«و » سكوت«بين 
شكني، خبري نباشد؛ فضائي باز و اسالمي كه در آن نه به محض  ادبي و حريم سوءظن و بدبيني و ضيق صدر و از كفرگوئي و بي

 ، مرزهاي حقيقت و فضيلت را برچينيم و ترك»نوانديشي«شنيدن فكر تازه، به يكديگر تهمت و افترا بزنيم و نه تحت عنوان 
روشن خواهد شد. » گذاري بدعت«با » نوانديشي«و تفاوت » تحجر«با » گرائي اصول«اصول كنيم. در اين فضاست كه تفاوت 

گري، نياز مبرم دارد و براي مبارزه با افراط و  بدون قشري» باوري ارزش«بدون هرج و مرج و به » آزادي«ي ديني به  جامعه
است. از بزرگاني چون شما كه براي آزادي بمثابه » تعادل«نا تعريض و تضمين مسير تفريط، بهترين و شايد تنها راه حل، هما

ايم كه آزادي، نه تنها دادني و گرفتني بلكه آموختني  اند، بارها شنيده يك ارزش اسالمي، سالها زندان و تبعيد را تحمل كرده
م آمده در جمهوري اسالمي و ترويج ادب استفاده از هاي فراه است. آنچه امروز ضرورت فوري دارد، همين نهادينه كردن آزادي

ي قلمروهاي علمي و ديني در دانشگاه و حوزه  آن است كه بايد از راه نهادسازي براي گفتگوهاي شفاف و مستدل در همه
هدايت و  را حمايت و» مناظره و اجتهاد و توليد نظريه«ي نظام باشد و فرهنگ  الحمايه نحوي كه صريحاً تحت صورت گيرد؛ به

 بلكه تشويق كند.

تر و حكومت ديني پيشروتر  ي ديني بالنده دار اسالمي است كه به جامعه ، يك فرهنگ ريشه»توليد علم«شك فرهنگ  بي
افزار علمي و ديني به قدر الزم نخواهيم  خواهد انجاميد و روشن است كه اگر فضاي علمي، نهادينه نشود، ما هرگز توليد نرم

افزارهاي غيرديني و ضدديني، بسيار مشكل و احياناً  در عصر تراكم نرم» حكومت ديني«افزار، تداوم  ن نرمداشت و بدون اي
در چارچوب محكمات اسالم و با رعايت اخالق و منطق علمي، يك ارزش ديرينه » پردازي مناظره و نظريه«صوري خواهد شد. 

است و تاريخ فقه، اصول، كالم، تفسير و فلسفه و ساير معارف  هاي علميه بوده در فرهنگ اسالم و يك روال جاري در حوزه
است و اصوالً مفاخر علمي حوزه، همواره با نقد نظريات » پردازي مناظره و نظريه«ديني ما اعم از عقلي و نقلي، سرشار از 

 اند. ي رشد و شكوفايي يافته ديگران، زمينه

ي علمي ما جريان دارد اما چون به درستي نهادينه،  ا بيش در جامعهكم» پردازي مناظرات و نظريه«اكنون نيز  اگرچه هم
شود،  ي انباشته تبديل نمي گيرد و به تجربه ها صورت نمي بندي دقيقي از آن شود و جمع قانونمند و گاه حمايت و هدايت نمي

كاران و مترجمان  داران، سياسي پاچال تدريج مجتهدان و مولدان و صاحبان خرد و دل به نفع تأثير شده و در نتيجه، به عمالً كم
طلباني كه با طرح خام و ناقص مسائل تخصصي در قلمروهاي  كنند و آنگاه فرصت و يا متحجران، صحنه را ترك مي

الشعاع  فريبي، عمالً فضاي علمي و فرهنگ ديني را تحت غيرتخصصي و با عدم پاسخگوئي و نيز تبديل فكر و نظريه به ابزار عوام
محتوي  دهند، فضاي فرهنگي كشور را عقيم، غيرمولد و صرفاً پر سر و صدا و كم اي ضدديني و غيرعلمي قرار ميجنجاله

سازند و اين نوسان ميان افراط و تفريط، همچنان ادامه خواهد يافت و مفاهيم جديدي توليد نخواهد شد و ما همچنان  مي
 حقير خواهيم شد.ي فرهنگ و تمدن ديگران باقي مانده و ت  كننده مصرف

خواهيم كه در اين زمينه، عمالً  ايد، مي دانيم و از حضرتعالي كه خود در اين قلمرو، فتح باب فرموده اينك فرصت را مناسب مي
گيران فرهنگي و متصديان  نيز راهنمائي و مساعدت بفرمائيد تا شايد با يك بسيج عمومي و حمايت نهادينه از سوي تصميم

ي علمي و تخصصي و در محضر  هاي منصفه با حضور هيئت» هاي آزاد علمي كرسي«شگاه در جهت ايجاد محترم حوزه و دان
هاي  مناظره«و نيز » پردازي و نوآوري روشمند نظريه«، رواج بازار »ها طرح منطقي ايده«وجدان عمومي حوزه و دانشگاه، شاهد 

توليد «و در نتيجه » هاي جديد ادسازي براي اجابت پرسشنه«و » بخش و فارغ از غوغاساالري علمي و قانونمند و نتيجه
ي جشن بيست و  كنيم كه پاسخ اين نامه در آستانه در حوزه و دانشگاه بيش از قبل باشيم. آرزو مي» افزار علمي و ديني نرم

 شود. ي علمي حوزه و دانشگاه داده مي چهارمين سالگرد انقالب اسالمي، بشارتي باشد كه به جامعه

ي است كه در مورد چگونگي اجراي چنين طرحي، پيشنهادهاي عملي نزد امضاكنندگان اين متن و ساير همفكران در بديه
 توانند، پيگيري كنند. حوزه و دانشگاه وجود دارد كه نهادهاي مسئول مي
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 واألمر إليكم

 والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته

 يهي علم آموختگان و پژوهشگران حوزه جمعي از دانش

13/11/81 

پور ازغدي، صادق الريجاني، رسول جعفريان، محمدسروش محالتي، جواد محدثي، محسن قمي،  عليرضا اعرافي، حسن رحيم
 )10حميد پارسانيا، سيدعباس صالحي، عبدالرضا ايزدپناه و محمدتقي سبحاني. (

 حوزه علميه پاسخ به پژوهشگران

 فرزندان و برادران عزيز

شدن و  ها را تا لحظه عملى خواهم كه اين ايده شما موافقم و از شما و همفكرانتان در حوزه و دانشگاه مىبا همه مضمون نامه 
ثمر دادن، هر چند دراز مدت، تعقيب كنيد. نه مأيوس و نه شتابزده، اما بايد اين راه را كه راه شكوفائى و خالقيت است به هر 

تاريخى و جهانى خويش را به بار نشاند و همين كه اين عزم و بيدارى و خودآگاهى قيمت پيمود. اين انقالب بايد بماند و برنامه 
برد و راه ترقى و تكامل را نه در  در نسل دوم حوزه و دانشگاه نيز بيدار شده است، همين كه اين نسل از افراط و تفريط، رنج مى

خواهد كه  داند و مى و توليد فكر علمى و دينى مى، بلكه در نشاط اجتهادى »خودباختگى و تقليد«و نه در » جمود و تحجر«
شجاعت نظريه پردازى و مناظره در ضمن وفادارى به اصول و اخالق و منطق در حوزه و دانشگاه، بيدار شود و اراده كرده است 

و آنگاه كه پاسخ نگذارد، خود، فى نفسه يك پيروزى و دستاورد است و بايد آن را گرامى داشت  كه سؤاالت و شبهات را بى
 )11را شناسائى و تثبيت كنند، دوران جديد آغاز شده است. (» ديكتاتورى«و » هرج و مرج«نخبگان ما نقطه تعادل ميان 

 ، همه يكجا و در كنار يكديگر اداء شود»منطق«و سهم » اخالق«، سهم »آزادى«سهم 

ه كاالى قاچاق و يا امرى تشريفاتى، تبديل كرد چنانچه را ب» نقد و انتقاد«گريخت و » مناظره«ترسيد و از » آزادى«نبايد از 
، گرفتار آمد و بجاى آزادى، به دام هتاكى و مسئوليت گريزى لغزيد. آن روز كه سهم »جدال و مراء«نبايد بجاى مناظره، به 

و تفكر بالنده دينى ، همه يكجا و در كنار يكديگر اداء شود، آغاز روند خالقيت علمى »منطق«و سهم » اخالق«، سهم »آزادى«
در كليه علوم و معارف دانشگاهى و حوزوى زده شده است. » توليد نرم افزار علمى و دينى«در اين جامعه است و كليد جنبش 

، يك مطالبه »ادب استفاده از آزادى«شك آزاديخواهى و مطالبه فرصتى براى انديشيدن و براى بيان انديشه توأم با رعايت  بى
 )12، نه يك شعار تبليغاتى بلكه از اهداف اصلى انقالب اسالمى است. (»آزادى تفكر، قلم و بيان«اسالمى است و 

 حريت و تعادل و عقالنيت و انصاف، سكه رايج شود

شناسند و  ، طريق سومى نمى»هرزه گوئى و كفرگوئى«با گرداب » سكوت و جمود«من عميقاً متأسفم كه برخى ميان مرداب  
فرهنگ «كه انقالب اسالمى آمد تا هم  كنند كه براى پرهيز از هر يك از اين دو، بايد به دام ديگرى افتاد. حال آن گمان مى

را نقد و اصالح كند و فضائى بسازد كه در » مهار و خودخواهانه غربى گ آزادى بىفرهن«و هم » خفقان و سرجنبانيدن و جمود
و نه به هيچ چيز ديگرى، تبديل به فرهنگ » منطق و اخالق و حقوق معنوى و مادى ديگران«، مقيد به »آزادى بيان«آن، 

ها فعال و  ها در همه حوزه انديشهاجتماعى و حكومتى گردد و حريت و تعادل و عقالنيت و انصاف، سكه رائج شود تا همه 
السالم)، محصول  كه به تعبير روايات پيامبر اكرم (ص) و اهل بيت ايشان (عليهم» زاد و ولد فرهنگى«برانگيخته گردند و 
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وران گردد. بويژه كه فرهنگ اسالمى و تمدن اسالمى همواره در  است، عادت ثانوى نخبگان و انديشه» تضارب آراء و عقول«
با معضالت جديد و نيز در چالش با مكاتب و تمدنهاى ديگر، شكفته است و پاسخ به شبهه نيز بدون شناخت شبهه،  مصاف

 )13ناممكن است. (

 وقتي كه صاحبدالن و خردمندان منزوي، خسته و فراموش شوند

رهنگى كشور را به سكوت اما متأسفانه گروهى بدنبال سياست زدگى و گروهى بدنبال سياست زدائى، دائماً تبديل فضاى ف
خواهند تا در اين بلبشو، فقط صاحبان قدرت و ثروت و تريبون، بتوانند تأثيرگذار و جريان  مرداب گونه يا تالطم گرداب وار، مى

هاى  ساز باشند و سطح تفكر اجتماعى را پائين آورده و همه فرصت ملى را هدر دهند و اعصاب ملت را بفرسايند و درگيرى
ط قبيله اى يا فرهنگ فاسد بيگانه را رواج دهند و در نتيجه صاحبان خرد و احساس، ساكت و مسكوت بمانند و غلط و منح

صاحبدالن و خردمندان، بركنار و در حاشيه مانده و منزوى، خسته و فراموش شوند. در چنين فضائى، جامعه به جلو نخواهد 
اى مدام خود را  شود، عده ، هيچ فكرى توليد و حرف تازه اى گفته نمىگردد رفت و دعواها، تكرارى و ثابت و سطحى و نازل مى

كنند و جامعه و حكومت نيز كه تابع نخبگان خويش اند، دچار انفعال و  اى ديگر تنها غرب را ترجمه مى كنند و عده تكرار مى
 )14شوند. ( عقبگرد مى

 سه پيشنهاد عملي و معقول

براى بيدار كردن عقل جمعى، چاره اى جز مشاوره و مناظره نيست و بدون فضاى انتقادى  ايد، چنانچه در نامه خود توجه كرده 
، توليد علم و انديشه »هدايت علماء و صاحبنظران«و »حمايت حكومت اسالمى«سالم و بدون آزادى بيان و گفتگوى آزاد با 

ها و مهار  ها و هتاكى بود. براى عالج بيمارى دينى و در نتيجه، تمدن سازى و جامعه پردازى، ناممكن يا بسيار مشكل خواهد
هرج و مرج فرهنگى نيز بهترين راه، همين است كه آزادى بيان در چارچوب قانون و توليد نظريه در چارچوب اسالم، حمايت و 

پاسخ  هاى كرسى) «2» پردازى هاى نظريه كرسى) «1رسد كه هر سه روش پيشنهادى شما يعنى تشكيل  نهادينه شود. بنظر مى
، روشهائى عملى و معقول باشند و خوب است كه حمايت و مديريت »هاى نقد و مناظره كرسى) «3و » به سؤاالت و شبهات

تر  شوند بنحوى كه هر چه بيشتر، مجال علم، گسترش يافته و فضا بر دكانداران و فريبكاران و راهزنان راه علم و دين، تنگ
 )15شود. (

 قواعدى نوشتبايد تمهيداتى انديشيد و 

، تبديل به يك ارزش عمومى در حوزه و دانشگاه شود و در قلمروهاى گوناگون عقل نظرى و عملى، »توليد نظريه و فكر«بايد 
سازان، تقدير بعمل آيد و به نوآوران، جايزه داده شود و سخنانشان شنيده شود تا ديگران نيز به خالقيت و اجتهاد،  از نظريه

ها در چارچوب منطق و اخالق و در جهت رشد اسالمى با يكديگر رقابت كنند و مصاف دهند تا جهان  دهتشويق شوند. بايد اي
 اسالم، اعاده هويت و عزت كند و ملت ايران به رتبه اى جهانى كه استحقاق آن را دارد بار ديگر دست يابد.

هيئت داورى «و با حضور » مند و توأم با امكان داورىهاى قانون مناظره«افزايم كه اين ايده چه در قالب  من بر پيشنهاد شما مى
ايده آنان توسط نخبگان فن و در محضر » نقد و بررسى«و سپس » سازان فرصت براى نظريه«و چه در قالب تمهيد » علمى

در كليه  وجدان علمى حوزه و دانشگاه، تنها محدود به برخى قلمروهاى فكر دينى يا علوم انسانى و اجتماعى نيز نماند بلكه
) و در جهت حمايت از كاشفان و مخترعان و …هاى نظرى و عملى (حتى علوم پايه و علوم كاربردى و  علوم و رشته

اين نظريات و » علمى بودن«كه ضريب  سازان در اين علوم و در فنون و صنايع نيز چنين فضائى پديد آيد و البته براى آن نظريه
شود و سطح گفتگوها نازل و عوامانه و تبليغاتى نشود، بايد تمهيداتى انديشيد و قواعدى  مناظرات، پائين نيايد و پخته گوئى

 )16نوشت. (
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 »دوران خالقيت و توليد«اي براي آغاز  ايده

ام و از آن حمايت خواهم كرد و از شوراى محترم مديريت حوزه علميه قم  جانب با چنين طرحهائى همواره موافق بوده اين
، براى »اساتيد و محققين برجسته حوزه«و با همكارى و مشاركت » مراجع بزرگوار و محترم«اطالع و مساعدت  خواهم تا با مى

نهضت پاسخ «بالندگى بيشتر فقه و اصول و فلسفه و كالم و تفسير و ساير موضوعات تحقيق و تأليف دينى، و نيز فعال كردن 
ببينند. از شوراى محترم انقالب فرهنگى و بويژه رياست محترم آن  ، تدارك چنين فرصتى را»به سؤاالت نظرى و عملى جامعه

دوران «خواهم كه اين ايده را در اولويت دستور كار شورا براى رشد كليه علوم دانشگاهى و نقد متون ترجمه اى و آغاز  نيز مى
عارف اسالمى قرار دهند تا زمينه براى هاى علوم انسانى و نيز م در عرصه علوم و فنون و صنايع و بويژه رشته» خالقيت و توليد

اينكار بزرگ بتدريج فراهم گردد و دانشگاههاى ما بار ديگر در صف مقدم تمدن سازى اسالمى و رشد علوم و توليد فناورى و 
شك هر دو نهاد از طرحهاى پيشنهادى فضالء دانشگاهى و حوزوى و از جمله طرح شما، استفاده  فرهنگ، قرار گيرند. بى

را در » نظريه پردازى روشمند«و » مناظرات علمى«، »پاسخ به سؤاالت«ند كرد تا با رعايت همه جوانب مسأله، جنبش خواه
كليه قلمروهاى علمى حوزه و دانشگاه، نهادينه و تشويق كنند. اميدوارم كه مراحل اجراء اين ايده، دچار فرسايش ادارى نشده و 

 )17ب، نخستين ثمرات مهم آن آشكار شده باشد. (تا پيش از بيست و پنجمين سالگرد انقال

 كار كند  فهمد كه بايد در داخل چه خواهد بكند، مى  بيند دشمن چه مى وقتى انسان مى

كنم كه چون بحث قبلى طول كشيد، مجبورم كوتاه عرض كنم. چند شعارى كه ما در اين دو  جا بحث بعدى را مطرح مى اين
كند. شعارهاى ديگر، جنبش   مبارزه با فساد بوده است؛ چون فساد در جامعه رخنه ايجاد مى ايم، همه در جهت سه سال داده 
افزارى و جنبش توليد علم بوده است. البته جنبش توليد علم، بدون پيشرفت علم   جنبش نرم –در بلند مدت  –عدالتخواهى 

كرد و پيش رفت؛ حتماً پيشرفت علم الزم است. اين، شود رقابت   ممكن نيست. بدون پيشرفت علم، در اين دنياى متنوع نمى
كند. جنبش آزادانديشى كه چند ماه قبل مطرح شد، اصرار بر   وظيفه دانشگاه ها و دانشجويان و اساتيد را بسيار سنگين مى

شعارهايى است و اصرار بر تقويت پول ملى، از  –كه در دو سه سال اخير در اين زمينه خيلى تالش شده است  –مسأله اشتغال 
كه ما در اين چندسال روى آنها تكيه كرديم و براى هر كدام حساب خاصى باز شد و به فضل الهى حركت خاصى در 

كار   فهمد كه بايد در داخل چه  خواهد بكند، مى  بيند دشمن چه مى  دستگاههاى مربوط به آنها آغاز گرديد. وقتى انسان مى
 )18كند. (

 ن گفته بودم، انجام نشده است؛ نه در حوزه، نه در دانشگاهعمالً آن كارى را كه م

  توان به جايى رسيد، نه با رهاسازى و شالوده  حرف اصلى ما امروز اين است كه نه با توقف در گذشته و سركوب نوآورى مى
ر؛ همان نهضت توان به جايى رسيد؛ هر دو غلط است. آزادى فك شكنى و هرج و مرجِ اقتصادى و عقيدتى و فرهنگى مى 

آزادفكرى كه ما دو، سه سال قبل مطرح كرديم و البته دانشجوها هم استقبال كردند؛ اما عمالً آن كارى را كه من گفته بودم، 
انجام نشده است؛ نه در حوزه، نه در دانشگاه. من گفتم كرسيهاى آزادانديشى بگذاريد. البته حاال اينجا االن يادم آمد كه در 

هاى فعال دانشجويى در سمنان با همديگر مناظرات   ط به دانشگاههاى سمنان خواندم كه خوشبختانه مجموعهگزارشهاى مربو
 )19آزاد دارند. اگر اين گزارش كه به من دادند، دقيق باشد، بسيار چيز مثبت و خوبى است.(

 دنبال حرف نو و پيدا كردن حرف نو حركت كنيد 

م، ناظر به اين است. بايد راه آزاد انديشى و نوآورى و تحول را باز گذاشت، منتها آن را اى كه ما گفتي  ى آزادانديشى  مسئله
هاى هويت ملى نينجامد. اين كار، مديريت صحيح الزم   شكنى و بر هم زدن پايه  مديريت كرد تا به ساختارشكنى و شالوده

؛ نه، مديريتش با نخبگان است؛ با …و وزارت علوم ورود به سمت دولت   دارد. چه كسى بايد مديريت كند؟ نگاه ها فوراً مى
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هاى فعال دانشجويى. حواستان جمع باشد! دنبال حرف نو و پيدا   خود شماست؛ با اساتيد فعال، دانشجوى فعال و مجموعه
 كند؛ در جهت تخريب يا در  كردن حرف نو حركت كنيد؛ اما مراقب باشيد كه اين حرف نو در كدام جهت دارد حركت مى

ى خود شماها. امثال بنده كه مسئول هستيم؛   اى است به عهده  جهت ترميم و تكميل؛ اينها با هم تفاوت دارد. اين وظيفه
ها؛ اما كار، كارِ خود شماهاست. گمان نكنيد كه نهضت آزادانديشى و   هايى داريم و شكى نيست در اين زمينه البته مسئوليت

گون را، به جاى شما كه دانشجو هستيد يا محقق هستيد يا استاد هستيد، ممكن است حركت تحول و شجاعت در كارهاى گونا
مسئوالن دولتى يا بنده بياييم انجام بدهيم؛ نه، من نقشم اين است كه بيايم بگويم اين كار را خوب است بكنيم. نهضت نرم 

گذرد و امروز يك غوغايى راه افتاده   ده سال مى افزارى و نهضت توليد علم را ما مطرح كرديم؛ االن حدود افزارى و جنبش نرم 
است. چه كسى اين را راه انداخته؟ من كه يك كلمه بيشتر نگفتم. اين كار را شما كرديد؛ محقق ما، جوان ما و استاد ما؛ تحول 

 )20از اين قبيل است.(

 هاي آزادانديشي ميدان دادن به دانشجو براى اظهارنظر و تحقق كرسي

كارهائى كه بايد در زمينه ى مسائل گوناگون اجتماعى و سياسى و علمى انجام بگيرد، ميدان دادن به دانشجوست  يكى ديگر از
ها بايد تحقق پيدا  هاى آزادانديشى كه ما گفتيم، در دانشگاه  براى اظهارنظر. از اظهار نظر هيچ نبايد بيمناك بود. اين كرسى

هاى   هاى اجتماعى، در زمينه  ى سياسى، در زمينه هاى مهم تخصصى در زمينه كند و بايد تشكيل بشود. اگر چنانچه بحث
هاى سالمى بين صاحبان توان و قدرت بحث مطرح بشود، مطمئناً ضايعاتى كه از  گوناگون حتّى فكرى و مذهبى، در محيط

ى مردم،   مد. وقتى كه با عامهكشاندن اين بحثها به محيطهاى عمومى و اجتماعى ممكن است پيش بيايد، ديگر پيش نخواهد آ
 ها و انحطاط ها را دچار انحراف ى مردم، انسان  ى با عامه  توانند خودشان را حفظ كنند. مواجهه شوند، همه نمي افراد مواجه مي

ى مردم   ى با عامه  بينيد در مواجهه  كند كه متأسفانه ما شاهد بوديم. خيلى از افرادى كه شما مى هاى زيادى مي ها و لغزش
ها جوگير  گويند، در اعماق دلشان اى بسا خيلى اعتقادى هم ندارند. به تعبير بعضى زنند، يك چيزى مي يك حرفى مي

 –هاى آزادانديشى و آزادفكرى، اين مسائل مطرح بشود  هاى خاص، محيط شوند؛ اين خيلى چيز بدى است. اگر در محيط مي
 )21مطمئناً ضايعات كمتر پيش خواهد آمد. ( –انگيز بر  مسائل تخصصى، مسائل فكرى، مسائل چالش

 جوگير نشويد. بحث درست بكنيد، بحث منطقى بكنيد. سخنى را بشنويد، سخنى را بگوئيد

ها  ها به وجود بياوريد. خوب، شما جوان جنجال فكرى غير از مباحثات صحيح است. بنده گفتم كرسى آزادفكرى را در دانشگاه
نياورديد؟ شما كرسى آزادفكرى سياسى را، كرسى آزاد فكرى معرفتى را تو همين دانشگاه تهران، تو همين چرا به وجود 

دانشگاه شريف، تو همين دانشگاه اميركبير به وجود بياوريد. چند نفر دانشجو بروند، آنجا حرفشان را بزنند، حرف همديگر را 
شود كه كسى يك  ا نمايان خواهد كرد. حق اينجورى نمايان نمينقد كنند، با همديگر مجادله كنند. حق، آنجا خودش ر

ها هيچ كمكى به  ى ذهنى با لفاظى شود. ايجاد فضاى آشفته انتقادى را پرتاب بكند. اينجورى كه حق درست فهميده نمي
ه پيشرفت كشور، ى اين پدر پيرتان را در اين زمينه داشته باشيد. آنى كه كمك ميكند ب پيشرفت كشور نميكند. شما تجربه

آزادى واقعىِ فكرهاست؛ يعنى آزادانه فكر كردن، آزادانه مطرح كردن، از هو و جنجال نترسيدن، به تشويق و تحريض اين و آن 
ى از  ى ناظران سياسى جهان كه وجودشان انباشته بينيد همه هم نگاه نكردن. يك وقت شما يك حرفى ميزنيد، ناگهان مى

ها، جوگير نشويد. بحث درست  ى شما كف ميزنند. به اين تشويق نشويد. به قول رائج بين جوانپليدى و خباثت است، برا
فبشّر «بكنيد، بحث منطقى بكنيد. سخنى را بشنويد، سخنى را بگوئيد؛ بعد بنشينيد فكر كنيد. اين همان دستور قرآن است. 

بهترين را انتخاب كرد. والّا فضاى جنجال درست كردن، سخن را بايد شنفت، ». عباد. الّذين يستمعون القول فيتّبعون احسنه
 )22همين ميشود كه ديديد. جنجالِ قبل از انتخابات، بعد از انتخابات، انعكاسش ميشود. (
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 جريان سيال فكري با ارزش

عمومى  ى توليد فكر است؛ كتابخوانى، افزايش معلومات يكى از مسائل مهم كه همت مضاعف و كار مضاعف مي طلبد، مسئله
ها به راه بيفتد،  ها و در حوزه هاى آزادانديشى كه ما عرض كرديم، پيشنهاد كرديم در دانشگاه هاى گوناگون. اين كرسى در زمينه

 )23ميتواند يك جريان سيال فكرىِ بسيار با ارزشى را در جامعه به راه بيندازد. (

——————— 

 ) 7/11/81) بيانات در ديدار اعضاى انجمن اهل قلم ( 9 -1

 آموختگان و پژوهشگران حوزه علميه به رهبر معظم انقالب ) نامه جمعى از دانش10

 )16/11/81پردازي ( هاي نظريه ) پاسخ به نامه جمعى از دانش آموختگان و پژوهشگران حوزه علميه در مورد كرسي11-17

 )22/2/82)بيانات در دانشگاه شهيد بهشتي (18

 )18/8/85سمنان()بيانات دانشگاه 20و19

 8/6/1388ها  ) ديدار با اساتيد دانشگاه21

 ) بيانات در جلسه با نخبگان22

 )1/1/89) بيانات در حرم امام رضا (23
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اجتماعي دارد. وي كه پيش از اين، سردبير مجله ي  -هاي فرهنگي ي درازي در فعاليت وحيد جليلي سابقه( مصاحبه اختصاصي با وحيد جليلي؛
را بر عهده دارد. نگاه عميق و انقالبي او، هميشه نظراتش را پرخواننده و مرجع كرده است. جليلي در مصاحبه اي كه با وي » راه«، اكنون سردبيري نشريه بود» سوره«

ين موضوع را طرح كرد. از اهميت هاي آزادفكري داشتيم، ابعاد مهم و قابل توجهي از ا ي كرسي درباره» دفتر مطالعات جبهه ي فرهنگي انقالب اسالمي«در ساختمان 
  )او چگونگي انتخاب موضوع گرفته تا لزوم مدعي آزادانديشي بودن در مقابل ديكتاتوري شبه علمي حاكم در دانشگاه ه

 
 !مهمترين مسئله اي كه بايد روي آن تمركز كرد، خود موضوع است

 سوال. تعريف و ويژگي هاي كرسي هاي آزادفكري در دانشگاه ها از نظر شما چيست؟ 

نكته مهم در اين مبحث اين است كه قرار نيست از صفر شروع كنيم. ما مثال مي گوييم كه يك ايده ي تازه به نظر 
 .ما رسيده؛ حال بايد تالش كرد و از نهادهايي كمك خواست

سيب شناسي است. يعني اينكه شما در جامعه نهادهايي داشتيد، ساختارهايي به نظرم طرح اين مبحث نوعي آ
كرده و به نتايج قابل استفاده براي  شده و مكانيزم درست خودش را پيدا مي داشتيد كه در آن ها بايد مباحث چالشي مطرح مي

نين اتفاقي نيفتاده است. به طور مشخص در بينيد كه چ كنيد، مي رسيده. اما االن وقتي به فضاي اين نهادها نگاه مي جامعه مي
ي  اين نكته -كه اصال اساس دانشگاه بر بحث و گفتگو و چالش نظري و طرح مباحث مختلف بنيان شده -فضاي دانشگاه ها

 .اول

رسيدند چه وضعيتي  اند و بايد به چنين الگويي مي پس االن بايد ببينيم مجموع نهادهايي كه در كشور شكل گرفته
ساله در كشور داريم و رشته هاي اصلي علوم انساني در  50 – 40ي حداقل  ي علوم انساني، ما يك سابقه ؟ مثال در عرصهدارند

ايران وجود دارد. از قبل از انقالب تا االن بايد ديد چقدر در اين حوزه آزاد انديشي و آزاد فكري وجود داشته و مناظرات 
بينيم كه حتي قبل از انقالب اسالمي هم فضا، فضايي به اين شكل  كنيم مي ه ميعمومي رونق داشته است. وقتي دقيق نگا

تر نگاه كرد و گفت كه  توان دقيق داده، و يا مي شود اين را ارجاع داد به اينكه مثال حكومت سلطنتي اين اجازه را نمي نبوده. مي
داي از حاكميت حكومت مستبد سلطنتي؛ يعني اگر داد[، ج اي كه در اجتماع حاكم بوده ]اين اجازه را نمي فضاي غرب زده

داد. بعد از انقالب اين اتفاق افتاد. اين نكته خيلي مهم است كه االن شما يك  داد اين فضا اجازه نمي حكومت هم اجازه مي
در علم تصوير واقعي از شرايط بدست آوريد. حتما هم الزم نيست روي مسائل حاد و مناقشه برانگيز دست بگذاريد. مثال 

كنيد  ي علمي در ايران در نهادهاي آموزشي و پژوهشي وجود دارد؟ وقتي دقيق نگاه مي اقتصاد، ببينيد كه چقدر مناظره
بينيد كه در علوم انساني اين داستان باندي است! يعني يكسري باندهاي معرفتي وجود دارند (كه معرفت اگر باندي شود  مي

شبه علمي در نهادهاي آموزشي پژوهشي ما شكل گرفته اند، كه جلوي رونق بازار را  اين باندهاي (!معرفتي است ديگر بي
هاي مختلف علمي را گرفته اند. در خود علم اقتصاد شما نگاه كنيد، هر چيزي كه وارد  اند. جلوي به ميدان آمدن ديدگاه گرفته

بينيد روي مكتب نو  جمه شده است. مثال شما ميايران شده، حتي تمام اقتصاد، غربي نيست. يعني با يك نگاه كاناليزه تر
طور. شما در غرب كه نگاه  كالسيك در ايران خيلي كار شده ولي روي مكتب تاريخي كاري نشده، يا روي مكتب نهادي همين

گيرد، اسم يكي از متفكرين اين مكتب را هم  كنيد يك مكتب جدي است ولي در ايران حتي فردي كه فوق ليسانس مي مي
هاي اين مكتب و  گذارند يكي از آموزه گيرد ولي حتي نمي گذارند به گوشش برسد! فردي دكتراي اقتصاد در ايران مي نمي

 .هاي مهم اقتصاد در دنيا به گوشش برسد بسياري از سر فصل

خواهند  اللهي مي اين بحث را از اين جهت بيان مي كنم كه بحث آزادفكري و آزاد انديشي كه بچه هاي حزب
خواهيم از موضع انفعال وارد شويم، يعني مثال بخواهيم اين تهمت را از روي  چمش را بلند كنند، يك وقت تلقي نشود كه ميپر

خودمان برداريم كه شما آزاد فكر نيستيد. مثال بخواهيم فضاهايي ايجاد كنيم كه نمايش آزاد فكر بودن را بدهد. اتفاقا ما 
است. يعني ديكتاتوري شبه علمي كه در ايران متأسفانه شكل گرفته، بخصوص در سال خواهيم بگوييم كه كامال برعكس  مي

http://azadfekri.ir/enekas/archives/113
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هاي مختلف علوم انساني  است . من كه با رشته هاي بعد از انقالب، يك ديكتاتوري خيلي عجيبي است و كامال هم نهادينه شده
هاي دكترا حتما بايد  رساله» :گويد شگاه تهران ميآيد در دان بينم. مثال آقاي دكتر كچوئيان مي ارتباط دارم اين را كامال مي

شود كه چرا ما بايد به مسائل  شما ببينيد چه موجي در همان دانشكده عليه ايشان ايجاد مي». معطوف به مسائل ايران باشند
د كه نگذارد ايران بپردازيم؟ حتي دانشجويان و ميليشياي خودش را اين جريان تحريك مي كند كه بيايد تحصن و اعتراض كن

حتي به مسائل بومي فكر شود! هر كسي كه بخواهد حتي يك گام عليه اين جريان شبه علمي ديكتاتوري بردارد، حتي اگر 
 .خودش مثال فارغ التحصيل انگلستان باشد، شديدا مورد هجمه قرار مي گيرد

ديكتاتور مآبانه عمل مي كند.  شود در ذات خودش بشدت مستبد و زده كه در ايران مطرح مي پس آن پارادايم غرب
ايم و مشاهده  در حالي كه ما در سنت علمي خودمان و در سنت نظري و فكري خودمان كامال آزاد انديشي را تجربه كرده

بينيد كه بشدت از  ايم تا به امروز، يعني اتفاقا اگر كسي مثل رهبري يا حتي امام يا شهيد بهشتي يا شهيد مطهري را مي كرده
اند كه در اين سنت كامال اين مباحث  كنند، به اين دليل است كه اين افراد از يك سنت علمي آمده اد استقبال ميبحث آز

شود كه هيچ  كند، به او آموزش داده مي هاي خوبي داشته، يعني از همان روز اولي كه يك طلبه شروع به علم آموزي مي تجربه
شود كه بيشتر  كالت بحث و استاد را پيدا كنيد. استادي بيشتر مطرح ميبا هم بحث كنيد، مش .چيزي را مطلق نپنداريد

هاي علوم انساني جمع آوري كنيد،  هاي حزب اللهي را در دانشكده ي اشكال و سؤال بدهد. اگر شما بياييد خاطرات بچه اجازه
 !ديكتاتوري را در اين كالس ها مي بينيد. بسيار صريح

كند كوچكترين مخالفتي بكنيد، بايد مطمئن باشيد كه  غربي كه استاد مطرح مي مثال اگر شما بخواهيد با مباحث
اينگونه بوده ولي مثال هاي بسياري در اين زمينه داريم! يا  %100خواهم بگويم  شود! حاال نمي بيشتر نمي 14ي شما از  نمره

ني ما يك كاريكاتور دانشگاه شكل گرفته، يك كنند. اينگونه است كه در فضاي علوم انسا دهند، يا مسخره مي اصال اجازه نمي
هاي ديگر كاري ندارم ولي در علوم انساني اينگونه است. اگر  اند. حاال به رشته ها در كشور حاكم كرده زده كاريكاتور علم را غرب

كند در برابر اين ي ما دفاع  خواهد از سنت علمي صدها ساله كند به اين دليل است كه مي رهبري بحث آزاد فكري را مطرح مي
 .ها زده بدعت گذاري شبه علمي غرب

گيرد. يعني ما بايد بدانيم در چه مقطعي اين حرف  خب، اگر اينگونه به قضيه نگاه كنيم، پديده، ماهيتي تاريخي مي
طرح كنيم. خواهيم اين مباحث را امروز و در فضاي امروز م كنيم. ما مي سال پيش زندگي نمي 200كنيم. مثال ما  را بيان مي

هاي اين فضا االن چيست؟ و چه چيزهايي در آن شكل گرفته؟ ما بايد متناسب با شرايط اين فضا كار كنيم. اين  شاخصه
اگر ما  .هايي را مستقر كند ديكتاتوري شبه علمي در طول ساليان دراز توانسته مشهوراتي را جا بيندازد. توانسته پارادايم

شود. من معتقدم االن در اين مقطع مهمترين مسئله  با آنها بحث كنيم اين اصال نقض غرض ميبخواهيم در همان پارادايم ها 
ي ما  اي كه بايد روي آن تمركز كرد خود موضوع است كه ما بايد راجع به چه مسائلي صحبت كنيم؟ چه چيزي بايد مسئله

ي ما قرار گيرد؟ اين مهم است. و گرنه درست است بشود و مورد توجه ما قرار گيرد، و مورد توجه افراد نخبه و فضاهاي نخبگ
كه ما نمي ترسيم و اگر آن ها هم طرح مسئله و شبهه كنند پاسخ مي دهيم، ولي چه بسا آن ها از اين طرح استقبال كنند كه 

براي ما بعد از سي سال از انقالب آن ها پيوسته شبهه مطرح كنند و شما جواب دهيد، كه هيچ گاه فرصت طرح مسئله كردن 
خواهيد در سطح دانشجويي يكسري جلسات برگزار كنيد.  بوجود نيايد. به نظرم اين يكي از تهديدهاي اين فضاست. شما مي

توانند از  شود، شبهات آنان باشد. چون شبهات تمام شدني نيست. مي فرض كنيد غالب مسائلي كه در اين جلسات مطرح مي
اد اسالمي و عدالت و واليت فقيه. حتي اگر شما طرف مقابل را شكست هم بدهيد دوباره انكار خدا شروع كنند تا برسد به اقتص

 .كند كنند. و اين داستان ادامه پيدا مي جديد طرح مي  فردا موضوع

دوم اينكه كرسي هاي آزاد فكري بايد كمك كند به آزاد فكري. بايد فكر بيايد در جلسات و با فكر مواجه شويم. 
شان فكري است. اصولي دارد، مباني خودشان را ارائه كنند؛ يعني اثبات شود كه  بايد اثبات كنند كه مطلبيعني اول افراد 

طرف يك فكري دارد. و گرنه كسي كه حاضر نيست هيچ تصويري از خودش ارائه دهد و صرفا ماهيت آنارشيستي دارد، هدفش 
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بينيد  كنيد مي مطرح كند. ولي وقتي شما جريانات را نگاه مي فقط اغتشاش و شلوغي است. هر كسي اول بايد بيايد و فكرش را
 كه اصال فكر ندارند. چرا؟

درجه اختالف مي گويند. امروز مي گويند عقالنيت، فردا  180مثال امروز مي گويند خط امام، فردا دقيقا حرفي با 
 !مي گويند داماد لرستان

. شما اگر فكر داريد بايد اصول و مباني خود را ارائه كنيد؛ اين نشان مي دهد كه اين جريان اصال مكتب فكري نيست
و بعد روي مصاديق صحبت كنيد. ابتدا هر كس بايد چهارچوبش را ارائه كند. مثال از همان ابتدا بگويد بنده ماركسيست هستم، 

ين را كسي بگويد آنگاه مجبور يا بنده ليبرال هستم به قرائت فالن مكتب آمريكايي. ما هم مي گوييم خب اشكالي ندارد. اگر ا
و از » فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه«است به مكتب خودش وفادار بماند. مثال قرآن در جايي مي گويد: 

 يعني كساني كه». ال اَيمان لهم«، مي گويد: »ال ايمان لهم«نمي گويد: ». قاتلوا ائمة الكفر انهم ال اَيمان لهم«طرفي مي گويد: 
» ال اَيمان لهم«به هيچ پيمان و اصلي، حتي اصولي كه خودشان قبول كرده اند، وفادار نيستند، بايد با آن ها جنگيد. مصداق 

گويد آزادي و حقوق بشر،  آمريكاست؛ به هيچ قرارداد و مبنايي كه حتي خودش هم بيان كرده باشد پايبند نيست. خودش مي
كند. اينگونه افراد كه  كند و از ريگي حمايت مي كند. خودش بمب اتم استفاده مي رست ميو بعد رسما ابوغريب و گوانتانامو د

ها و  هستند نبايد بيايند و در چتر امنيتي جامعه ديني قرار گيرند. اين امنيت حاصل يكسري فداكاري «ال اَيمان لهم«
گيرد.  گيرد و يا حتي به يك ملحد هم تعلق مي گيرد. مثال به يك ماركسيست تعلق مي هاست، به هر كسي تعلق نمي ايثارگري

پس دقت كنيد كسي كه  .تواند حتي بيايد مباحثش را مطرح كند ملحدي كه البته فقط ضعف و مشكل نظري دارد. مي
ها و فشارهايي را تحمل كند، بايد كساني را دعوت كند كه دنبال آزاد  خواهد كرسي آزاد فكري ايجاد كند، و بخواهد سختي مي

لم ينته «فرمايد:  فكري باشند، نه كساني كه با نيات سياسي و آنارشيستي صرفا براي اغتشاش آمده باشند. مثال قرآن مي
ي  گويد ما اجازه مي» المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم ثم ال يجاورونك فيها اال قليال

دهيم. چون قرار است اين آزاد فكري و اين فضاي امنيت به حركت عظيم و كالن و  هرج و مرج و اغتشاش و آنارشيسم نمي
گيريم. بايد دقت كنيم كه فضا را حفظ  ي جامعه كمك كند، و اگر بخواهد به ضد خودش تبديل شود جلوي آن را مي گسترده

به  -اند پايبند نيستند خودشان اعالم كردهاند كه عمال به هيچ فكر و مبنايي و هيچ اصلي كه  كنيم و به كساني كه اثبات كرده
اين ها را داخل بازي آوردن و حساب  -هيچ قانون و قاعده و روشي، و هيچ بعيد نيست كه فردا خالف حرفشان را عمل كنند

 .كردن، تدفين آزادي بيان و فكر است

 به فضاي دانشگاه نگاه مي توان فاز بندي كرد. گفتم اين بحث آسيب شناختي است. يعني شما مثال اين ها را مي
دهد؛ بدون اينكه هيچ پادزهري به مخاطب برسد. شما  بينيد كه طرف، شبهه افكني و سم پاشي خود را انجام مي كنيد، مي

توانيم جلوگيري كنيم، لذا  دهيم؛ مثال در مقابل پخش شبنامه ما كه نمي گوييد خب، در اين مقطع ما اين موضوع را قرار مي مي
كنيم كه ال اقل برخي از جواب ها را مخاطب بشنود، چون او دوست دارد حرف بزند و ديگران خفه شوند  درست مي يك فضايي

 .و حرف نزنند و پاسخ ندهند

ي آزاد فكري بود؟ آقاي مصباح يك فيلسوف  دهنده كردند براي چه بود؟ نشان مثال حمالتي كه به آقاي مصباح مي
گفتند نه، فقط ما بايد حرف بزنيم؛ هيچ كس هم نبايد ما را نقد كند. تا  نند. آن ها ميك اند كه حرف خودشان را مطرح مي

جايي پيش رفتند كه عكس آقاي مصباح را بصورت تمساح كشيدند. در اين حد حاضرند غيراخالقي و غيرمنطقي عمل كنند 
جوات موات است! شما به اين فضا نگاه كنيد،  تا ديكتاتوري خودشان را اجرا كنند. به قول خودشان هر كسي غير از ما فكر كند

اين ها قوم خودشان را »: « فاستخف قومه فاطاعوه«كامال در جهت ديكتاتوري و بستن است. قرآن در اين باره مي گويد: 
آن ». شدند دادند، دنباله روي اين ها مي كردند، و وقتي اعتماد به نفس خودشان را از دست مي كردند، تحقير مي استخفاف مي

ها هم دقيقا همين شيوه را پيش گرفتند. يعني از تند ترين حرف ها مثل دروغ و شايعه و تهمت ابا ندارند. فقط براي اينكه 
 .ديگران را تحقير كنند، كه يك گروه باشد كه در مملكت حرف بزند
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تور به حاشيه بروند، بلكه من مي خواهم بگويم كه اينگونه نيست كه فقط با برگزاري اين جلسات، اين اقليت ديكتا
خواهيد مباحثاتي برگزار كنيد، هميشه نبايد معيار حق و باطل و يا  شرط و شروطي دارد. همچنين اگر در دانشگاه مي

موضوعات مناظرات وابسته به مخالفان باشد. بلكه بايد ابتكار عمل را خودمان در دست بگيريم. حتي برخي از موضوعات 
توان بر اساس آن ها فضا را شفاف كرد و به بچه  دار به نظر نيايند. ولي مي نگاه اول خيلي اولويت  هستند كه ممكن است در

ها نشان داد كه اينگونه نيست كه هر كسي بلندتر داد زد و تندتر فحش داد و فضاي نخبگي فاسد جامعه از او حمايت كرد، 
 .پس او حرف حق را مي زند

چاپ كرديم راجع به مسكن، مسئلهي مسكن يك مسئلهي عيني و واقعي امروز ايران اي  نامه ماه پيش ويژه 8 -7ما 
ها ميليون نفر با اين موضوع درگيرند. بچه ها رفتند يك كار مفصلي كردند  است. خيلي از زندگيها با آن باال و پايين مي رود. ده

نتايج علمي و خوبي بدست آمد. به نظر من شما و از تمام كساني كه در اين حوزه صاحب نظرند مصاحبه گرفتند. خوب خيلي 
جلسه اي كه برگزار مي شود،  15تا از اين موضوعات هم داشته باشيد و آن ها را هم ارائه كنيد. اجازه ندهيد مثال در  15 -10

ر آمريكا، يا خواهم بگويم كه شما بايد بحث هاي تهاجمي داشته باشيد. مثال آزادي بيان د موضوع فقط واليت فقيه باشد. مي
مثال جامعه شناسي و جامعه نشناسي! خود همين تيتر كافيست. شما مي توانيد ادبيات خودتان را دامن بزنيد و آن ها بيايند 
دفاع كنند. مثال وقتي آنها آنقدر به ما برچسب خشونت طلبي مي زنند،بگوييم اين افرادي كه آمدند در خيابان و سطل آشغال 

 !و آن ها بيايند دفاع كنند آتش زدند لمپن هستند

اين عناوين مهم است و نبايد هميشه انفعالي باشد، مثال جامعه شناسي و نخبه كشي. نخبه شناسي و جامعه كشي! 
 .يعني اينكه نخبگان مي خواهند جلوي جامعه را بگيرند

ريخ سياست خارجي شما در تا .توان بحث كرد حتي بحث هاي بين المللي، مثال در مورد خود آمريكا خيلي مي
آمريكا از انفجارهاي هيروشيما بياييد تا كودتاي شيلي تا گوانتانامو و تا حمايت از ريگي، چون پشتوانهي اصلي اين ها غرب 

هاي جمهوري اسالمي  است؛ اگر شما پشتوانهي آن هارا بزنيد ديگر حرفي براي گفتن ندارند. مجبورند مثل همين قضايا آرمان
شان از سوي غرب اين  ويند ما هم در اين فضا هستيم اما انتقاد داريم. االن اين ها مهمترين وظيفه و مسؤوليترا بپذيرند و بگ

 .است كه بايد كيلومتر جامعه ايران را صفر كنند

همانطور كه گفتم شما بايد فضا را در دست بگيريد. مثال از آقاي مهدي نصيري در دانشگاه دعوت كنيد؛ كسي كه از 
زار در دورهي آقاي هاشمي انتقاد كرد و گفت كه وي دزدي كرده، آن فرد هم از اين آقا شكايت كرد. چندين جلسه يك كارگ

هم دادگاه وي طول كشيد. در آخر، دادگاه مهدي نصيري را تبرئه كرد ولي آن فرد يك پست باالتر گرفت! يا زنداني 
اللهي براي آزادي بيان و اصالحات داده اند  ه بچههاي حزبببينيد، هزينههايي ك .هاي آقاي جهانشاهي همينطور كشيدن

اند را  ي دوم خرداد كرده هايي كه اين ها در دوره ها و ديكتاتوري ها و سركوب متأسفانه اصال مورد توجه قرار نمي گيرد. جنايت
رضا يك آدم چپي بود. كنيم. در دوران آقاي خاتمي، نماينده شهر سميرم يك آدم راست و نمايندهي شه اصال توجه نمي

نماينده شهرضا گفت االن كه قدرت دست ماست ما هم بايد از امتيازات آن استفاده كنيم. رفتند در تقسيمات كشوري بخشي 
مصوبهي هيئت دولت كه  .از سميرم را جدا كردند و به شهرضا ملحق كردند. آقاي خاتمي هم در هيئت دولت تصويب كرد

اض كردند. نيروهاي امنيتي هم حمله كردند و هشت نفر را كشتند! تيراندازي كردند. جالب اينكه اعالم شد، مردم سميرم اعتر
بعدا آقاي موسوي الري هم مصاحبه كردند و گفتند ما خوب كاري هم كرديم. در دهانتان هم مي زنيم! در سبزوار هم مردم 

نفر گلوله خوردند و يك نفر هم  12ستگير شدند، نفر د 150تظاهرات كردند كه سبزوار مركز استان شود.  82 - 80سال 
مصاحبهي آقاي خاتمي هنوز در سايت خودش هم هست كه گفته ما با يك مشت اغتشاشگر برخورد كرديم تا  .كشته شد

، نه »مرگ بر اصل واليت فقيه«گفتند  بفهمند جمهوري اسالمي هم قانون دارد! در دورهي آقاي هاشمي در قزوين مردم نه مي
تكان نخورد و هيچ   نفر را كشتند! آب هم از آب 8گفتند قزوين بايد استان شود. با هليكوپتر  ؛ مي»نه غزه نه لبنان«گفتند  مي

گويم موضوع مهم است و شما بايد ابتكار طرح موضوع داشته باشيد. مثال در  اين است كه مي .روشنفكري هم اعتراض نكرد
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نفر را كشتند. در ايذه يك  4نفر در اعتراضات اجتماعي كشته شدند. در فيروز آباد  40 -30ي وزارت آقاي موسوي الري،  دوره
نفر به ضرب گلوله كشته شدند، يكي هم اين بچه بود. نه اسمي از اين ها شنيده شد و نه مجسمهاي  4ساله را كشتند!  6بچه 

بيعدالتي حاكم بوده و افراد نوكيسه منافعشان  از آن ها در آمريكا ساختند و نه پوستري از آن ها چاپ شد. در دورهاي كه
افزون بوده، اين همه ايراني از فقر و بيچارگي در سراسر كشور كشته شدند، مثل هاجر. هيچ كسي هم نبوده درد مادر او را 

لج كرده اند و بيان كند. مگر هاجر با ندا چه تفاوتي دارد؟! حاال كه دولت به روستاها بيشتر پرداخته باالشهرنشينان تهران 
ريزند در خيابان ها! انگار هنوز بايد ايرانيها بخاطر فقر و محروميت بميرند. بايد ديد تصويري كه االن از  خورند و مي حرص مي

گويند او شهروند  هاي ما وجود دارد چيست؟ برخي در روستاها آب آشاميدني ندارند بخورند. بعد اين ها مي ايران در دانشگاه
 !به ما مربوط نيستاست  6درجه 

شما بايد تهاجمي كار كنيد، نه تدافعي. هدف آن ها هم همين است كه شما مثل دوره دوم خرداد عمل كنيد و فكر 
ميليون مناظره كنيد. به قول خودشان بايد مخالف را به رسميت  24كنيد كه تقلب شده و شما اقليت هستيد و بياييد در مورد 

حقي قائل شد. بله، اما آن اقليتي محترم است كه اكثريت را به رسميت بشناسد و به رأي آن  شناخت و براي مخالفين حكومت
 .ها احترام بگذارد

پس طرح موضوع خيلي مهم است كه با چه عنواني و روي چه مسائلي تمركز كنيد، مثال آزادي رسانهاي يا عدالت 
 .رسيم ه عدالت رسانهاي توجه نداشته باشيم، به هيچ جايي نمياي. مي شود در مورد آزادي رسانهاي بحث كرد ولي اگر ب رسانه

تواند به ظلم خدمت كند؟  يعني آزادي در خدمت ظلم قرار مي گيرد. آزادي درخدمت ظلم يا در خدمت عدالت؟ آيا آزادي مي
رج دهيد و مباني خودتان شود. در طرح عناوين به نظرم بايد خيلي ابتكار به خ بله، آزادي كه قبلش عدالت نباشد اين گونه مي

 .مثال گاهي شما حكومت و دولت را هم نقد كنيد .را بازيابي كنيد. ضمن اينكه موضع استقاللتان را هم بايد حفظ كنيد

 به نظر شما االن كه در ابتداي راه هستيم چه اهداف كوتاه مدتي مي توان در نظر گرفت؟ .سوال

يرمنطقي را هدف گذاري كرد. اما گاهي اوقات مي شود كه فضا، مي توان ايجاد فضاي عقالني و شكستن فضاي غ
فضاي فكري، اما مطالبات، مطالبات غربي است . نه فقط مطالعات، مطالبه ها هم غربي مي شود. مثال مي گويند درست است 

هان اكثريت هستيم. در ايران كساني كه به احمدي نژاد رأي داده اند اكثريت هستند؛ ولي در جهان اقليت هستند و ما در ج
مردم ايران هم هستند. بحث ديگر، مطالبات حداكثري  %64االن هم كه جهان شده دهكده پس اين ها اقليت هستند؛ اگرچه 

از دولت است؛ آن ها مي گفتند كروبي كف خواسته هاي ماست. تازه مي گفتند اين آدم تندرو كف است! يعني برداشتن 
ا و ... كف خواسته هاي ماست. از طرفي هم بايد به آقاي احمدي نژاد فشار آورد كه چرا هنوز حجاب و برقراري رابطه با آمريك

ميليون ها ايراني امكانات اوليه ندارند ولي تهران اينقدر برخوردار است؟ برخورداري تهران بايد كم شود. شما با يك جريان 
ويژگي آن، وقاحت است. شما به مصاحبه ي اخير موسوي طغيانگر، زياده خواه و افعي شده اي روبرو هستيد كه مهمترين 

 .مراجعه كنيد. وقاحت را ببينيد؛ مثل خود آمريكا

بنابراين هم در طرح مسئله و هم در كساني كه دعوت مي كنيد، كليشه ها را بشكنيد. اين كليشه ها را خودشان 
تمداري باشد. اين دقيقا پارادايمي است كه آن ها مي ايجاد كردند كه مثال سطح مناظرات حداكثر بايد بين كواكبيان و شريع

خواهند، چون مي خواهند به جامعه القا كنند كه همين دو جريان وجود دارد و جريان سوم و چهارمي وجود ندارد. هيچ كس 
 .ديگري در ايران حرفي ندارد

يد خيلي هم قوي حرف مي زنند. آن هزاران شوراي روستايي در ايران وجود دارد؛ اگر با آن ها مصاحبه كنيد مي بين
ها را مثال دعوت كنيد براي ميزگردهاي دانشگاه. از چهره هاي جديد استفاده كنيد. مثال آقاي فالني از فالن روستاي اصفهان 

يليارد در گويد ما باشگاه ب با كامبيز كامبيزيان از شوراياري كامرانيه تهران! به هر كس بگوييد مطالباتش را بگويد. يكي مثال مي
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گويد اگر آب آشاميدني سالم به ما بدهيد خيلي خوب است! تضادها را نشان دهيد.  محله خود دوتا بيشتر نداريم و ديگري مي
هايي كه آن باند و  ها و قفس فكر را آزاد كنيد از اين كليشهها. به نظر من جريان آزاد فكري وقتي شكل مي گيرد كه اين كليشه

د كرده، از بين بروند. اين خط شكنيها بايد بشود تا به جايي برسيم. نبايد در همان زمين بازي كرد. جريان شبه علمي ايجا
ماه در جلسات شما شركت كرد، بايد بفهمد كه نوع نگاهش عوض شده. يعني مثال مطالبه شما اين نباشد كه  6يعني اگر كسي 

ي حاكم شود. اين بايد مطالبه ي حداقلي باشد. اگر شما ديد ها بازسازي شود يا فقط فضاي منطق چهرهي بسيج و حزب اللهي
آسيب شناسي نسبت به فضاي حاكم بر دانشگاه داشته باشيد، آن وقت حمله مي كنيد، از چپ و راست درگير مي شويد. در 

يي كه مزيت هايشان مي توانيد تهاجم كنيد. در حوزهها ي زمينه بحث رسانه، در بحث سياست خارجي، بحث فرهنگي، در همه
در مورد روابط ايران و آمريكاي التين دروغ گفتند. اصال جداي از مسائل  نسبي داريد آن را به رخ بكشيد؛ مثال اين كه چقدر 

سياسي، اين روابط از نظر اقتصادي تا به حال بسيار براي ما سود داشته است. شما آقاي سبحاني، سفير ايران در ونزوئال در 
هستند را دعوت كنيد كه دو ساعت در مورد روابط ايران و  در وزارت امور خارجه مدير كل   كه االن  دوره ي آقاي خاتمي

 .آمريكاي التين صحبت كنند

در فضاي  آن ها هم[ هر كه را كه دارند بياورند، حتي فحاشترين افراد را. هدفتان اين باشد كه تابوهايي كه آن ها [
به ضرر است، يا » نه شرقي، نه غربي«بود كنيد. مثال آن ها در اين فضا گفته اند كه شعار نخبگي ايران ايجاد كرده اند را نا

 6-5نزديك شدن به آمريكاي التين به ضرر ماست. هر چيزي كه آن ها به عنوان مشهورات به جامعه تزريق كرده اند، اگر 
دروغ  4 -3تبليغات اين ها بيرون مي آيد. اگر مورد از اين مشهورات بشكند، فكر آزاد مي شود. نسل دانشجو از سيطره ي 

 .فضا را باز كنيد و بگوييد كه آقا هر حرفي كه داريد مطرح كنيد .بزرگ آن ها را رو كنيد، ديگر حنايشان رنگي نخواهد داشت

 پس به نظر شما آيا هدف اصلي كرسي هاي آزاد فكري، بايد آزاد شدن فكر باشد؟ .سوال

جاد شده است كه اصال طرف فكر نكند. اين كرسيها به صورتي هم آتش تهيه است براي بله، چون االن فضايي اي
نفر اهل فكر داشته باشيد، يكي  100نظريه پردازي. يعني شما اگر آدم اهل فكري داشته باشيد، آدم نظريه پردازي داريد. اگر 

فضاي فكر كردن نداريم؛ جلوي فكر كردن را با علم  آيد. عرض من اين است كه ما االن دو نفر نظريه پرداز از آن ها بيرون مي
گيرند. مثال در همين جريانات اخير فضايي ايجاد كردند كه نتيجه از ما و تحليل از شما. مثال در  كردن يك سري تابوها مي

شده. قبال گفتم، بحثي كه آقاي موسوي مطرح مي كند اين است كه تقلب شده، و در كنارش تخلف هم  همان بحث تقلب 
گويد تقلب شده؛ يعني اكثريت  كند، يعني االن هم شب است هم روز! از طرفي مي خب اينجا معلوم است طرف اصال فكر نمي

اند، از طرفي هم مي گويد انتخابات بايد تكرار شود چون  مردم به من راي داده اند و آراء من را به نفع آقاي احمدي نژاد خوانده
ها و  هاي آقاي احمدي نژاد و سيب زميني اند اما با سيب زميني و سهام عدالت. يعني دروغ گرفتهتخلف شده! يعني ايشان رأي 

گويد من با فاصله بسيار زياد از آقاي احمدي نژاد برنده شدم! هم زمان  از آن طرف هم مي .ها تأثير گذاشته روي مردم تهمت
د ابطال پذير نيست؛ چون هم گفته روز است و هم گفته شب! اگر كن هر دوتا ادعا را مي كند! اصال اين گزاره اي كه بيان مي

گويد خب روز است و حرف من درست است. اصال  بگوييم روز نيست مي گويد خب شب است. اگر اثبات كنيم شب نيست مي
 .ابطال پذير نيست. چون جمع نقيضين است. اينجا ديگر منطقي وجود ندارد

 چه؟ جلوگيري از ايجاد فكر، يعني .سوال

فكر، يعني اين كه شما يكسري معلومات را با معلومات ديگر مخلوط كني و جلو بروي تا مجهوالت پيدا شوند. در 
ي فكرت سالم باشد. االن يكسري مواد ناسالم  اينجا، هم بايد مخلوط كردن اين معلومات درست و منطقي باشد، هم ماده

در حوزه ي سياسي يك جور، در حوزه ي فكري به گونه ي ديگر. اين ها را گويم اين ها را بايد حذف كرد.  آوردهاند. من مي
 .بايد زد
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مثال مي گويند خب اين معلوم است كه رابطه ي ما با آمريكاي التين يك طرفه است و ما مشغول باج دادن هستيم! 
شيد بلكه بايد افكار ناسالم را هم خب تو از كجا مي داني؟ اين را چه كسي گفته؟ يعني شما فقط نبايد تضارب افكار داشته با

 .هاي ناسالم هم زده شوند نگذاريد وارد اين مخلوط فكري شود. بايد اين ماده

شويم؟  دهند، آزادي است؛ كه چرا مثال ما مثل غرب نمي مثال االن مهم ترين مادهاي كه آن ها روي آن مانور مي
 در غرب جدي است؟ خب شما اول اثبات كن كه در غرب آزادي است؟ چقدر آزادي

پردازي را  همهي اين ها در كنار هم است. رهبري هم جنبش نرم افزاري و كرسيهاي آزاد فكري و كرسيهاي نظريه
 .در كنار هم مي بيند. اين ها قطعات يك پازل هستند

ها  مينبه عنوان حرف آخر، يكي ديگر از تابوها اين است كه اين فكر در فضاي نخبگاني ماست كه متفكران ما ه
توانستند  هستند! ما هنوز مشكلمان اين است كه در انفعال هستيم. بايد تهاجمي كار كنيم. اين ها تا االن هر كاري كه مي

توانستم بكنم كه نكردم. هر چه در توان داشتند در  خواهند بكنند؟ مثال موسوي بگويد من اين كار را مي كرده اند. ديگر چه مي
هايي كه آن ها در دورهي دوم خرداد داشتند اين بود كه مسئله را آن ها طرح  د. مثال يكي از روشخدمت دشمن انجام دادهان

شد. انتخاب تيتر از  گفتند شما فحش بدهيد. هرچه بيشتر فحش داده مي شد مسئله معروف تر و فراگيرتر مي مي كردند و مي
آيند فحش مي دهند. خودشان را بكشند  ، حاال آن ها ميكليد واژه به اين شكل داشته باشيد 8 -7اين جهت مهم است، شما 

 ؟ خواهيد جواب دهيد توانند جواب دهند. مثال همين داماد لرستان را چگونه مي هم نمي
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حجت االسالم دكتر حسين سوزنچي از اساتيد عميق و ( ؛حجت االسالم دكتر حسين سوزنچيمصاحبه اختصاصي با 
ريزي  ي فلسفه است. وي كه مسؤوليت دفتر برنامه ريزي آموزش دانشگاه امام صادق (ع)، و مسؤوليت گروه ديني دفتر برنامه حوزهمتخصص دانشگاه امام صادق(ع) در 

ت سال ي تاريخ، در روشن كردن فضا در حوادث بعد از انتخابا و تأليف كتب درسي وزارت آموزش و پرورش را در كارنامه ي خود دارد، با شناخت و نگاه عميق در حوزه
 ت) هاي آزادفكري داشتيم نيز خواندني اس ايشان در مصاحبه اي كه با ايشان پيرامون كرسي نظرات  .گذشته، نقش آفريني موثري در محافل دانشجويي داشت

 !بايد تا حدودي تلفات را تحمل كنيم

 كرسي هاي آزاد فكري، آزاد انديشي و نظريه پردازي قائل هستيد؟سوال: آيا تفاوتي بين 

 .آزاد فكري و آزاد انديشي كه تفاوتي با هم ندارند. اما بين آزاد فكري و نظريه پردازي تفاوت است

رسند و مطرح كردن اين  تخصصي خود مي -پژوهشي -ي علمي اي به نظريه جديدي در حوزه در كرسي نظريه پردازي، عده
كند. و لزوما هم اين نظريات ممكن است با چيزي مخالفت  نظرات خود به خود به ديدگاه و ارتقاء سطح فكري جامعه كمك مي

 .نداشته باشند و هدف اصلي، ايجاد زمينه براي نظريه پردازي است

دف، افزايش آزادي بيان خورد كه فضا، فضاي انتقاد از وضع موجود است. در واقع ه اما آزاد فكري بيشتر جايي به چشم مي
 .ي ديگر تواند از وضعيت سياسي باشد، يا اقتصادي، يا هر زمينه است. اين انتقاد مي

 سوال: علت تأكيد رهبري روي اين موضوع را در چه مي بينيد؟

زمينه هايي را  براي گسترش فضاي نقد منصفانه باز كنيم. براي مهيا شدن اين فضا بايد  علي القاعده ما بايد يك فضا در جامعه
ها ممكن است همچنان اين فضا ايجاد نشود، ولي خود به خود فضاي ايجاد شده، در  مهيا كرد، كه با مهيا كردن اين زمينه

 .كند مجموع به پيشرفت كشور كمك مي

 اهداف كوتاه مدت و بلند مدتي كه در طراحي كرسي ها بايد مد نظر قرار داد را چه مي دانيد؟ .سوال

 .سيستم و اين كارها بيشتر اهداف بلند مدت دارند و من فكر نمي كنم اقتضاي اهداف كوتاه مدت داشته باشنداين 

توان براي آن در نظر گرفت. يكي گسترش فرهنگ نقد در جامعه؛ هم نقد كردن و هم نقد پذيري. يعني  دو هدف بلند مدت مي
و هم  -كنيم اي نقد كردن، بيشتر اوقات عيب جويي و تخريب ميو به ج –ما االن هم در نقد كردنمان دچار مشكل هستيم 

ي نقدپذيري مان بايد اصالح شود، چرا كه االن اگر از كسي انتقاد شود فرد بيشتر احساس عيب جويي و تخريب پيدا  روحيه
 .كند مي

ود اين گفتگوها در دراز مدت تواند ارتقاي سطح بينش و تحليل دانشجويان و دانشگاهيان باشد، كه خ هدف بلند مدت دوم مي
 .سطح تحليل و بينش افراد را باال مي برد

تجربه نشان مي دهد مباحثات براي به نتيجه رسيدن موانعي پيش رو دارند؛ مثل هوچي گري، خلط مبحث،  .سوال
مبهم گويي و غيرشفاف صحبت كردن، حرف بدون سند زدن، طرح انبوه مسائل و از اين شاخه به آن شاخه 

 در طراحي كرسي ها چگونه مي توان اين آسيب ها را كم كرد؟ …دن، لفّاظي وپري

http://azadfekri.ir/enekas/archives/74
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يك نكته را از ابتدا بايد در ذهن داشته باشيد و آن اينكه اين موانع مخصوصا در اوايل كار خيلي طبيعي است. براي اينكه آن 
اين فرهنگ در دراز مدت تا حدودي اين فرهنگ نقد به جامعه منتقل شود، ما بايد تا حدودي تلفات را تحمل كنيم. گسترش 

كند. حال شايد بتوان يك مواردي را در قالب آيين نامه براي اين جلسات در نظر گرفت، ولي تلقي من اين  مشكالت را كم مي
زند، و در دراز مدت  شوند پس مي است كه كم كم فضاي عمومي مخاطبين، افرادي را كه وارد اينجور فضاهاي غير عقالني مي

 .كند شكل را حل ميم

ها بايد  شود يك آيين نامه هم براي اين جلسات در نظر گرفت. مثال اگر كسي حرفي زد بايد سند ارائه كند، يا وقت اما مي
 . …تنظيم باشند و

ها انتخاب مي شوند چه خصوصياتي  سوال.با توجه به زمينه هاي سياسي و معرفتي، موضوعاتي كه براي اين كرسي
 اشند؟بايد داشته ب

آيد. يعني اساتيد و دانشجويان  ها به وجود مي ببينيد، موضوعات در مجموع دو دسته اند. يك دسته از موضوعات بر اساس نياز
زند. اما اين  ي دانشگاهي است. غالبا هم اين احساس نيازها شكل گيري اصلي را رقم مي ببينند چه چيزي االن نياز جامعه

توان اين مثال را زد كه يك انسان معتاد به  اس نيازها هميشه منطبق بر نيازهاست. مثال مياشتباه است كه گمان كنيم احس
 .كند به اين مواد، در صورتي كه نياز اصلي او اين مواد نيستند مواد مخدر احساس نياز مي

سش وجود ندارد. يعني افراد به نظرم اول بايد كارهايي انجام شود تا ما ببينيم واقعا چه نيازهايي وجود دارد كه لزوما احسا
ها وجود دارد كه بخاطر فضاي فرهنگي و اجتماعي اين  متوجه نيستند كه اين نياز هست. يعني گاهي يك نياز براي انسان

احساس نياز برايشان مهم و اساسي به نظر نمي رسد؛ در صورتي كه مهم است. اين ها را بايد در نظر داشت و در مجموع، شايد 
 .بنايي به اين شكل باشدسنخ مباحث م

 سوال.نسبت كلي بين مناظره و رسيدن به حقيقت چيست؟

اوال يادمان باشد كه لزوما مناظره منجر به حقيقت نمي شود. يكي از ضعف هاي مهم سيستم مناظره در مجموع همين است 
مكن است موضع فردي باطل باشد شود. يعني م ي مناظره، كسي كه توانايي جدل قوي تري داشته باشد برنده مي كه در جلسه

شوند كه حق با اوست. پس بايد حواسمان باشد كه مناظره در كوتاه  ولي وقتي خوب جدل مي كند مخاطبان عمومي قانع مي
شود، چرا كه سطح تحليالت به تدريج باال  مدت لزوما به حقيقت منجر نمي شود. اما در دراز مدت منجر به كشف حقيقت مي

فرادي كه توانايي جدل دارند شايد در ابتدا بتوانند به راحتي اذهان ساده را تحت تأثير قرار دهند، ولي در دراز رود. يعني ا مي
ها بايد از ترفندهاي پيچيده تري استفاده كرد. به نظرم اين سير رو به  شوند و براي قانع كردن آن مدت اين اذهان، پيچيده مي

 .ف حقيقت قرار دهدتواند ما را كم كم در مسير كش رشد مي

پذيرند. اتفاقا اعتقاد، بيش از آنكه مديون  ها فقط و فقط بخاطر استدالل نيست كه حقايق را مي ما بايد حواسمان باشد كه انسان
تواند بر احساسات افراد سرمايه گذاري  استدالالت باشد، مديون احساسات است. يعني اگر فردي فن جدل قوي داشته باشد مي

 .ي يك استدالل درست، مخاطبانش را قانع كند ارائه كند و بدون

مثال يك راهكار براي جلوگيري از اين اتفاق اين است كه بعد از مناظرات، متن مناظره در اختيار افراد قرار گيرد و نقد شود؛ 
دالل داشتيم، ولي اينجا شود. يعني مثال بگوييم اينجا است نقد و بررسي هايي كه روي متن هاي مناظره از ديد منطقي انجام مي

 .كند به رشد معرفت عقلي ها كم كم كمك مي .اين نقد …تحريك احساسات بود و
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با توجه به اين كه افراد در فضاها و پارادايم فكري مختلفي قرار دارند كه داراي مفاهيم، ارزش ها، دسته  .سوال
 ور امكان تفاهم فراهم مي گردد؟بندي ها، ذهنيت ها و پيش فرض هاي متفاوت نسبت به مسائل اند، چط

اگر فضاهاي فكري افراد آن قدر متناقض باشد كه نتوانند با هم حرف بزنند، خب اصال براي مناظره نمي آيند! شما حتما ديده 
گويد كه با فالني حاضر به مناظره نيستم ولي با فالني حاضرم. اين به اين معناست كه  ايد كه مثال فردي قبل از مناظره مي

 .شود فضاهاي فكري او با فرد اول هيچ انطباقي ندارد. به نظرم اين از اموريست كه با آزمون و خطا درست مي

براي اين كه مناظرات حقيقت جويانه و غيرجدلي شوند و افراد به دنبال برتري جويي نباشند، چه  .سوال
 تمهيداتي را مي توان انديشيد؟

كه صبور باشيم. بايد اين را در نظر داشت كه خيلي از رفتارهاي انسان از روي عقل و مهم ترين تمهيد براي خودمان اين است 
 .ي تعصبات دروني خود را هم در كنارش داريم ي حقيقت داريم. دغدغه منطق نيست. خود ما غالبا دغدغه

ه از روش هاي غير صحيح ها نيازمند صبر كردن و تحمل كردن است. در دراز مدت، خود اين افرادي ك به نظرم عبور از اين
شوند. البته در ابتدا حذف نمي شوند بلكه روش هايشان را پيچيده تر  كنند، با افزايش سطح بينش جامعه حذف مي استفاده مي

 .شود كنند؛ كه با تحمل در دراز مدت اين مشكل حل مي مي

يا نبايد نگران اين بود كه به واسطه با توجه به اين كه به نظر مي رسد تبيين حق پيچيده تر از تبيين باطل است،آ
ي ضعف حاميان يك موضع حق يا حاكم شدن فضاي تبليغاتي و ژورناليستي بر جلسه، به آن موضع حق در افكار 

 عمومي ضربه وارد شود؟

نمي آيند ببينيد، ابتدا بايد بگويم اصال تبيين باطل ممكن نيست. اما مسئله اين است كه غالبا افرادي كه موضع باطل دارند 
كند، با ايجاد سؤاالت غلط، شبهه  كند و شبهه مطرح مي بلكه موضع باطل، غالبا نقد و انتقاد مي .موضع خودشان را تبيين كنند

 .كند كند و به همين دليل است كه خيلي اوقات، قدرت جوالن پيدا مي ايجاد مي

در موضع دفاعي قرار گيرد و كسي كه در باطل است  ما بايد در مناظرات دقت كنيم كه اگر كسي كه در موضع حق است، فقط
اي  در موضع تهاجمي قرار گيرد، خود به خود اين حرف شما محتمل است و تبيين حق سخت تر است. در واقع مناظره كننده

 .كه در موضع حق است بايد تالش كند صحبت هاي خودش را از حالت تدافعي به حالت تهاجمي برگرداند

با حق بر سر باطل «يعني ». نقذف بالحق علي الباطل فيدمغه«شود باطل را نابود كرد. تعبير قرآن اين است كه  واقعا با حق مي
 .اين يك نكته».ميكوبيم و نابودش ميكنيم

نكته ي ديگر اينكه اگرچه درك حق سخت تر و پيچيده تر است، ولي در دراز مدت اين مشكل هم برطرف مي شود و اگر ما 
را داشته باشيم، دغدغه ي كوتاه مدت ما محسوب مي شود. ولي در دراز مدت، آن عمق حق باعث مي شود كه اين دغدغهها 

عليرغم پيچيدگي اش، براي افراد بيشتر مورد قبول قرار گيرد. مثال ممكن است در همان جلسهي مناظره، موضع حق تضعيف 
 .شود، ولي در دراز مدت كم كم موضع حق خودش را نشان مي دهد

حدود آزادي بيان در اسالم چيست؟ آيا ابراز هر عقيده اي در جامعه مجاز است؟ خط قرمزهاي فقهي و  .سوال
 اخالقي چه هستند؟ و اين حدود را چطور بايد اعمال كرد؟
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اگر مناظرات در چهارچوب انديشه و بحث و گفتگوي منطقي باشد، ابراز هر عقيده اي در جامعه مجاز است. مثال شهيد 
ي در كتاب پيرامون جمهوري اسالمي، اين موضوع را باز كرده كه مثال ديدگاه هاي ماركسيستي يا كمونيستي يا هر مطهر

 .ديدگاهي بيايد و آزادانه و منطقي مطالبش را بيان كند

مز اگر بحث منطقي باشد بيان هر ديدگاهي آزاد است. در واقع خط قرمزها براي جاهايي تعريف مي شوند كه از خطوط قر
خارج مي شويم. مثال دروغگويي يا شانتاژ يا توهين. اين ها خطوط قرمز هستند كه همه هم آن را مي شناسند. يا مثال 
سوءاستفاده از تحريكات احساسي. اين ها خط قرمزاند. ولي تا وقتي كه هر عقيده اي حتي باطل، با يك سير منطقي خودش را 

گوييم ابراز هر  ز است. البته من اينجا يك نكته را يادآوري كنم و آن اينكه وقتي ميرسد كه ابرازش جاي مطرح كند، به نظر مي
اي كه از نظر  وگرنه اينطور نيست كه عقايد باطل در يك جامعه .اي مجاز است، منظور ما در اين فضاي منطقي است عقيده

عقيده اي را در هر جايي مطرح كرد. الزم به  سطح درك و فكر پايين هستند با يك بيان شبه منطقي مطرح شود. لذا نبايد هر
ي معارف صحيح را هم نمي توان  ذكر است كه در خود معارف ديني هم ما به نوعي طبقه بندي معارف داريم، يعني حتي همه

في  لو علم االبوذر ما«فرمايد:  ي بارزش همين حديث معروف پيامبر (ص) است كه مي ها بيان كرد. نمونه ي انسان براي همه
كرد سلمان  كشت! چون تصور مي گذرد اورا مي دانست كه در قلب سلمان چه مي يعني اگر ابوذر مي». القلب سلمان، لقد قتله!

كافر شده؛ در حاليكه مقام سلمان باالتر از ابوذر است. يعني خيلي از معارف است كه با اينكه صحيح اند، ولي هضمش براي 
 .براي افراد دشوار است ما حق نداريم آن را گسترش دهيم افراد دشوار است. ولي وقتي هضمش

 .اي با سير منطقي مطرح شود اشكالي ندارد حال در اين مناظرات دانشجويي هم با اين مالحظاتي كه بيان شد، اگر هر عقيده

 به نظر شما افراد مناظره كننده چه ويژگي هاي بايد داشته باشند و چگونه بايد انتخاب شوند؟ .سوال

دهم كه ما چهارچوب را آن قدر سخت نكنيم كه اصل مسئله منتفي شود، قبل از اينكه مناظره برگزار  من باز هم تذكر مي
شود. باالخره ما معتقديم يكي حق و يكي باطل است؛ حال هر طرفي كه باشيم فرقي ندارد. و اگر باطل واقعا باطل باشد، خب 

كنم. پس  حال من نمي گويم كه ما كدام طرف هستيم، بلكه بصورت كلي عرض مي طرفدار اين انديشه لزوما آدم خوبي نيست!
ي انسان هاي متخلق به  طبيعي است كه انسان هاي بد هم بايد وارد اين سيستم شوند، يعني ما نبايد منتظر باشيم كه همه

 .اخالق براي مناظره بيايند

يعني مثال شما در مناظره حق توهين نداريد و اگر  .ها باشد ن نامهبه نظرم ويژگي هاي شركت كنندگان بايد بيشتر از سنخ آيي
 .شود. همچين قواعد و قوانين بايد بيشتر حاكم شود توهيني كرديد با شما برخورد مي

ها نمي خورد. البته  اگر آدم هتاك و بي ادبي مورد نظر بود، اصال نبايد براي مناظره دعوت شود؛ چون اصال به درد اين سيستم
كند طرف مخالفش هتاك است؛ منتها يك عرفي دارد كه بايد در  مفهوم هتاك هم مفهومي پيچيده است، هركسي فكر مي

 .همين فضاي عرفي حركت كرد و زياد نبايد دنبال انسان هاي ايده آل رفت

قش شان سوال. نظر شما راجع به حضور هيئت داوران در جلسات مناظره چيست؟ چه كساني بايد داور باشند و ن
 در جلسات مناظره چه مي تواند باشد؟

هيئت داوران دو معني دارد. علي القاعده منظور شما افرادي غير از مجري است. مناظره حتما يك مجري نياز دارد؛ مجري به 
 .معني كسي كه بحث را مديريت كند، يعني به افراد نوبت دهد و مثال نگذارد بحث از مسير اصلي خارج شود
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ي معرفتي، سياسي يا عقيدتي صاحب نظر  رد هيئت داوران، خوب است از اساتيدي استفاده شود كه مثال در آن حوزهاما در مو
باشند. من قبال هم گفته ام كه اگر اين مناظرات بعد از اتمام، مورد نقد و بررسي قرار گيرد، به ارتقاء فرهنگ نقد كمك 

اين » ب«يا » الف«ها را نقد كنند و مثال بگويند كه صحبت هاي طرف  داللكند. اگر داوران بتوانند از موضع بيرون است مي
تواند مقداري به  مشكالت را داشت يا اين نقاط قوت را داشت (اين كارها را مي توان در پايان جلسه انجام داد)، اين كار مي

 .آزمون و خطا پيش رفت تواند مفيد باشد. البته بايد با افراد نشان دهد كه نقد صحيح يعني چه، و اين مي

كند نبايد به او گفت  به نظرم در تذكرات به كلماتي مثل مغالطه يا سفسطه مطلقا نبايد اشاره شود. يعني اگر كسي مغالطه مي
كني خودش يك توهين است. در اينگونه موارد به نظرم بايد استدالل آورد،  كني؛ چون بيان اينكه تو مغالطه مي كه مغالطه مي

؛ اين جمله توهين نيست. ولي اگر مثال بگوييم اين »اين استداللي كه شما آورده ايد، استدالل درستي نيست«ال يعني مث
 .استدالل شما مغالطه يا سفسطه است، اين به نظرم توهين آميز است، و نبايد اين ادبيات را شايع كنيم

كه داوران مقبوليت داشته باشند. مثال اگر شما داوراني  كند در مورد ارزيابي و نمره دهي هم، اين كار زماني معني پيدا مي
برد. اما اگر داوران  بياوريد كه پيش دانشجويان مقبوليت ندارند، به نظرم اينجا ارزيابي و نمره دهي، بيشتر آبروي داوران را مي

شد، نه محتوا و نتيجه. يعني نگويند از مقبوليت برخوردار بودند، به نظرم نمره دهي بيشتر بايد با توجه به سبك هاي مناظره با
كه االن مثال حرف كدام طرف اثبات شد و نمره اش چقدر است، بلكه مثال به اخالق مناظره نمره دهي شود، يا اينكه چقدر 
سعي شده در مناظره، استدالالت كاملي ارائه شود. دركل، نروند سراغ اينكه حاال در انتهاي مناظره چه كسي برنده شد. حتي 

ي بيشتري  خواهيم به روش نمره دهيم، بايد به او نمره گر مثال ديدگاه فردي غلط بود ولي روشش بهتر بود، چون ما ميا
 .بدهيم

براي حضار و شنوندگان جلسه ي مناظره چه نقش هايي را مي توان در نظر گرفت تا مناظرات پرشورتر و  .سوال
 پربارتر دنبال شوند؟

شود. يعني در حين مناظره برگه هايي در بين افراد پخش شود كه  لي از مناظرات انجام ميپرسش و پاسخ االن هم در خي
 .شود توان در نظر داشت كه با خالقيت مسؤولين اجرا پيدا مي هاي ديگري هم مي سؤاالتشان را بپرسند. البته روش
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 مصاحبه با محمد يلماز، مسئول سابق بسيج دانشجويي اميركبير

هاي كرسي هاي آزادفكري در دانشگاه ها از نظر شما چيست؟ تفاوتي بين كرسي هاي آزادفكري، تعريف و ويژگي 
  آزادانديشي ونظريه پردازي قائل هستيد؟

كليت كرسي هاي آزادفكري، فضاهاي تضارب آراء دانشجويي در محيطي آرام و منطقي است كه به اشكال مختلف مي تواند در 
 دانشگاه ها اجرا شود.

تفاوت كرسي هاي آزادفكري و آزادانديشي و نظريه پردازي، ما حداقل دو دسته ي مجزا از كرسي ها را داريم كه  راجع به
هرچند اشتراكات زيادي با هم دارند، اما در كارويژه، طرفين بحث، شيوه، متولي و حوزه ي مباحث با هم متفاوت اند و اتفاقاً 

از موانع ايجاد اين كرسي ها در دانشگاه ها شده است. شايد اين كه آقا هم در اشتباه گرفتن اين ها به جاي هم، خودش يكي 
در جمع نخبگان، چند بار لفظ جديد (( آزادفكري )) را به كار بردند و از لفظ ديگري استفاده نكردند،  88صحبت شان در آبان 

 توجه دادن به اين تفاوت را مد نظر داشته اند.

ويژگي دارند كه آن ها را از كرسي هاي نظريه پردازي مجزا مي كند. اولين ويژگي اين كه اين كرسي هاي آزادفكري چند 
دانشجويي هستند، برخالف كرسي هاي نظريه پردازي كه استادي هستند. ويژگي دوم اين كه عقالني سازي فضاي دانشگاه ها 

لم را. البته در اهميت توليد علم شكي نيست، اما و شنيده شدن سخنان مختلف از جانب دانشجوها را مد نظر دارند، نه توليد ع
آن در كرسي هاي نظريه پردازي بايد مورد توجه قرار بگيرد و كارويژه ي كرسي هاي آزادفكري يك چيز ديگر است. ويژگي 

قا ديگر، به تبع ويژگي قبلي، اين كه كرسي هاي آزادفكري، در موضوعات عمومي و غيرتخصصي هستند. چون مي بينيم كه آ
به سه دانشگاه اميركبير و تهران و شريف كه دو تاشان فني هستند، توصيه مي كنند كه در موضوعات معرفتي و سياسي 
كرسي ها را راه اندازي كنيد، كه طبيعتاً اين موضوعات، كار تخصصي دانشجويان فني مهندسي نيست. اگر سابقه ي صحبت 

نيم، اين تفاوت ها را، هم در مخاطب و هم در محتوا مي بينيم. مثالً جنس هاي مختلف آقا در اين حوزه ها را خوب دنبال ك
به فضالي حوزه، متفاوت است از جنس صحبت هاشان راجع به آزادفكري در ديدار  81صحبت آقا در نامه ي آزادانديشي سال 

 يا مثالً قبل از آن در دانشگاه سمنان. 88دانشجويان در سال 

خواهيم گير بدهيم، اما فهم هدف و مفهوم اين ها مهم است. كرسي هاي آزادفكري قطعاً متفاوت از حاال به كلمات البته نمي 
هاي نظريه پردازي اند. البته در مورد نوع سومي كه پرسيده ايد يعني كرسي هاي آزادانديشي، اگر دقت كنيم، مي -كرسي

و نسبت متفاوت به كار مي رود. بعضي ها ((كرسي  پنج معنا-بينيم كه اين عبارت از طرف افراد مختلف، حداقل در چهار
آزادانديشي )) را به عنوان يكي از شيوه هاي كرسي هاي نظريه پردازي به كار مي برند و در راستاي هدف اين كرسي ها يعني 

 توليد علم توسط صاحب نظران برجسته.

يي و كرسي هاي نظريه پردازي به كار مي برند. به بعضي، آن را به عنوان نوع سوم و واسطي بين كرسي هاي آزادفكري دانشجو
اين معني كه اين ها مناظرات استادي هستند در موضوعاتي كه تخصصي و نو نيست. بعضي، به كل اين مجموعه مي گويند 

م ((كرسي هاي آزادانديشي.)) يعني براي كرسي هاي آزادانديشي دو نوع كلي آزادفكري و نظريه پردازي قائل اند. بعضي ه
آزادانديشي را به عنوان معادل آزادفكري و در مقابل كرسي هاي نظريه پردازي مورد استفاده قرار مي دهند. در هر حال، اين 

 ها خيلي مهم نيست، مهم اجرا شدن اش است!

  

  علت تأكيد رهبري روي اين موضوع را در چه مي بينيد؟
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يك فضاي منطقي و آرام و بانشاط باشيم، قطعاً به نفع نظام و  اين كه در دانشگاه ها به جاي هياهو و هوچي گري، شاهد
 موجب رشد انقالب است. از طرف ديگر، خيلي آرمان هاي انقالب توسط ديگري مي تواند در جامعه طرح شود؛

 خيلي حرف ها هست كه بايد زده شود.

وسازي هايي كه صورت گرفته، قشر خيلي چيزها هست كه بايد شنيده شوند، اما به خاطر سيطره ي رسانه اي غرب و ج
عظيمي از دانشجويان آن حرف ها اصالً به گوش شان نمي خورد. اين كه فضاي گفت و شنود حرف ها در دانشگاه ها حاكم 
شود، كمك زيادي مي كند كه حداقل اين حرف ها شنيده شوند. ما امروز به خاطر سيطره ي رسانه، شاهد اين هستيم كه آدم 

 ودشان سير مي كنند.ها در دنياي خ

مثالً هنوز كساني پيدا مي شوند كه فكر مي كنند در انتخابات تقلب شده. اگر نشريه يا چيزي خالف اين باشد هم اصالً نمي 
هاست. از طرف ديگر، اين كرسي ها موجب رشد و  -خوانند. راه بحث دقيق و روشنگري راجع به اين موضوعات، همين كرسي

جوانان انقالبي براي اداره ي كشور مي شود. و وقتي فضاي دانشگاه ها، يك فضاي فكري بانشاط  پخته شدن و آماده شدن
شود، مي توانيم به نقد جدي دروس و نظام دانشگاهي هم اميدوار باشيم. و در درازمدت شاهد رها شدن دانشگاه از دام تقليد، 

 و توليد علم باشيم.

   

ويي دانشگاه اميركبير در اين زمينه چه بوده است؟ و آيا قبل از تأكيد فعاليت هاي صورت گرفته در بسيج دانشج
 ( نيز كاري صورت گرفته بود؟ 88رهبري در جمع نخبگان )آبان 

اگر كرسي هاي آزادفكري را به معني ايجاد فضايي كه عده اي دانشجوي بيايند و با هم در فضايي آرام صحبت كنند و حقيقت 
ه عنوان يك نمونه ي خيلي خوب مي توانم به هفته ي قبل از تدفين شهدامان، يعني اوايل اسفند روشن شود، بگيريم، بله. ب

اشاره كنم. در آن ايام، دوستان با مطالعه ي نشريات مخالف تدفين شهدا در دانشگاه هاي مختلف و همچنين منابع  87
مسلط شده بودند. و چند روز پياپي در صحن دانشگاه اينترنتي موجود، شبهات موجود در اين زمينه را استخراج كرده و به آن 

از قبل ظهر تا مغرب، شاهد بحث هاي پررونق دانشجويي حول اين موضوعات بوديم. و اين در اقناع عموم دانشجويان نسبت به 
 بهانه بودن اين مخالفت ها، نقش بسيار موثري داشت.

نشريات توزيعي در دانشگاه انجام شد. و بعد هم كه به طور جدي  مشابه همين كار در جريان انتخابات رياست جمهوري و حول
به ميادين بزرگ شهر كشيده شد. البته مناظرات دانشجويي و استادي هم داشته ايم، اما به دليل منطقي و آرام نبودن فضا، آن 

سي هاي آزادفكري و دو آئين ها را زيرمجموعه ي كرسي ها نمي دانيم. در سال تحصيلي جاري هم بعد از آماده سازي طرح كر
نامه براي برنامه ي گفتگوي دانشجويي و مناظره ي دانشجويي، برنامه هاي كرسي ها را در دو فضاي آمفي تئاتر و مسجد 
دانشگاه در موضوعات مختلف مثل ((انقالب اسالمي در مسير يا خارج از مسير)) ،((كدام خط امام؟ )) ،(( اسالم و ليبراليسم )) 

مت اسالمي )) ،(( حقوق زنان )) ،((بررسي تدفين شهدا)) داشتيم. و البته در كنار اين ها، كارهاي تكميلي آزادفكري ،(( حكو
 در حوزه ي نشريات و فضاي مجازي هم بوده است.

. 

برنامه ي آينده ي شما در اين زمينه چيست؟ ايده آل قابل دسترسي كه در اين زمينه در دانشگاه تان متصوريد 
 چيست؟
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ادامه ي همان برنامه ها كه گفتيم. بايد از طرفي روش هاي مختلف را امتحان كنيم تا به مدل پخته تر برسيم، از طرف ديگر 
كم كم فرهنگ برگزاري چنين جلساتي در دانشگاه جا بيفتد. بايد طوري شود كه به طور مستمر در بزرگ ترين آمفي 

 لساتي آرام و منطقي و پرشور برگزار شود.تئاترهاي دانشگاه، در موضوعات مختلف، چنين ج

  

وظيفه ي اصلي راه اندازي اين كرسي ها در دانشگاه بر عهده ي كيست؟ ديگر افراد و نهادها چه نقشي در اين 
 زمينه دارند؟

وظيفه ي اصلي به عهده ي خود ماهاست. تشكل هاي دانشجويي و علي الخصوص بسيج دانشجويي بايد اين جلسات را در 
 شگاه ها ايجاد كنند.دان

مسئولين دانشگاه ها هم بايد به ضرورت اين كار واقف باشند و نهايت همكاري و حمايت از تشكل ها را در اين زمينه انجام 
 دهند. نهادهاي كالن فرهنگي كشور هم بايد پشتيباني هاي الزم قانوني و فكري و تبليغي در اين حوزه را داشته باشند.

  

 و بلند مدتي كه در طراحي كرسي ها بايد مد نظر قرار داد را چه مي دانيد؟ اهداف كوتاه مدت

كرسي ها در كوتاه مدت بايد اوآلً زمينه ي شنيده شدن حرف هاي مختلف را فراهم كنند تا اين طور نباشد كه همه ي 
و ثانياً اين ابزار مظلوم نمايي  اطالعات و تحليل عده اي از دانشجويان منحصر باشد به آن چه از رسانه هاي خاص مي شنوند.

كه نمي گذارند ما حرف مان را بزنيم را از ضدانقالب بگيرد، و نشان دهد كه چه كساني عالقمند فضاي عقالني و تضارب آرا اند 
و چه كساني حيات سياسي شان در هوچي گري و غوغاست. در بلندمدت كرسي ها اوالً موجب عقالني شدن فضاي دانشگاه ها 

وند. ثانياً با جا افتادن اين كه امروز ميدان مبارزه، اين كرسي هاست، موجب رشد فكري نيروهاي خودي مي شوند. و ثالثاً مي ش
 موجبات نقد نظام آموزشي و درسي موجود، و تحرك علمي در دانشگاه ها براي توليد علم را فراهم مي كند.

  

وانعي پيش رو دارند؛ مثل هوچي گري، خلط مبحث، مبهم تجربه نشان مي دهد مباحثات براي به نتيجه رسيدن م
گويي و غيرشفاف صحبت كردن، حرف بدون سند زدن، طرح انبوه مسائل و از اين شاخه به آن شاخه پريدن، 

در طراحي كرسي ها چگونه مي توان اين آسيب ها را كم كرد؟ آيا در طراحي هاتان تمهيدي در اين  …لفّاظي و
 است؟ زمينه انديشيده شده

البته نبايد انتظار داشت كه اين آسيب ها به طور كلي مرتفع شوند، اما با طراحي يك سري قواعد و از آن مهم تر با ساختن 
فرهنگ و فضاي مناسب براي جلسه، مي توان تا حدي از اين آسيب ها كم كرد. كالً هرچه فضاي جلسه، علمي تر و سنگين تر 

رف مخاطب پس زده مي شود. عمده ي كار، اين است. البته در زمينه هاي مختلف مطرح باشد، اين مسائل خودبه خود از ط
شده در سوال، كارهايي هم مي شود كرد. مثالً درباره ي هوچي گري، وقتي جلسات طوري طراحي شود كه هركس بخواهد 

جلسات مان يك نفر بلند شد و فرياد بتواند در جلسه صحبت كند، ديگر دليلي براي هوچي گري نخواهد ماند. مثالً در يكي از 
زد، بالفاصله مجريان جلسه، هم از پشت ميكروفون و هم به طور خصوصي از او دعوت كردند كه مثل همه وقت بگيرد و بيايد 
پشت تريبون، حرفش را بزند، و رفتار او نزد حاضرين جلسه تقبيح شد. يا در مورد حرف بدون سند زدن، در طراحي اي كه 

فته بود، هيئت داوران با بلند كردن برگه اي حين صحبت هاي هر مناظره كننده، مي توانستند نياز به ذكر سند در صورت گر



32 
 

آن رابطه را گوشزد كنند، و موارد نيازمند به سند، در صفحه ي نمايشگر جلسه ي مناظره ثبت شود. البته تصميم دوستان 
راه بيفتند، محدوديت ها حداقلي باشند و كم كم اين موارد اضافه شوند.  مسئول بر آن شد كه فعالً براي اين كه اين جلسات

در همين زمينه يعني كم كردن آسيب حرف بدون سند زدن، مي توان به ادامه ي مناظره در تاالر گفتگوي اينترنتي اشاره كرد 
بوه مسائل و از اين شاخه به شاخه كه تا حد خوبي امكان درخواست سند و بحث روي آن را فراهم مي كند. براي آسيب طرح ان

پريدن هم دوستان مسئول، ايده هايي را مطرح كرده بودند مبني بر رسم و نمايش درخت مباحثه، و مشخص شدن و توافق 
روي نقاط اختالفات دو طرف و اين كه چرا و چگونه از يك بحث به بحث ديگر منتقل شديم. حتي يكي از دوستان، موضوع 

 رشناسي خود را طراحي و پياده سازي همين طرح مناظره ي الكترونيكي قرار داده است.پايان نامه ي كا

  

با توجه به اين كه رهبري بحث اين كرسي ها را در مورد دانشگاه هاي صنعتي نيز مطرح كردند، آيا موضوع و 
 ساختار اين جلسات در دانشگاه هاي صنعتي و غيرصنعتي را متفاوت مي دانيد؟

سياسي باشند، و موجبات رشد فكري -كه موضوعات قرار است حتي در دانشگاه هاي صنعتي، موضوعات معرفتياز اين جهت 
دانشجويان را فراهم كنند، تفاوتي نيست. اما تخصصي تر بودن موضوعات كرسي ها در دانشگاه هاي علوم انساني امري طبيعي 

ي تواند با مباحث علمي دروس رايج در دانشگاه هم پيوند بخورد و است. طبيعتاً در دانشگاه هاي علوم انساني، اين موضوعات م
با درگير كردن دانشجويان با سواالت و مسائل جدي تر، اثر جدي روي علم آموزي آن ها داشته باشد. از طرف ديگر، در 

برتر به اين دانشگاه ها  با توجه به اين كه به خاطر فرهنگ غلط رايج در كشورمان، بيشتر استعدادهاي - دانشگاه هاي صنعتي 
 اين كرسي ها و موضوعات آن ها مي تواند اشتياق حركت اين دانشجويان به سمت علوم انساني را ايجاد كند. -مي روند

  

با توجه به اين كه رهبري دو حوزه ي كلي سياسي و معرفتي را براي كرسي هاي آزادفكري مطرح كرده بودند، 
و حوزه بايد مد نظر قرار داد كدام اند؟ و آيا به نظر شما اولويتي بين اين دو حوزه مالحظاتي كه در هر يك از اين د

 وجود دارد؟

موضوعات سياسي و كالً موضوعاتي كه مخاطبين با آن ها سر و كار بيشتري دارند، براي همه ملموس تر است و بيشتر موجب 
د. اما اين دغدغه هاي سياسي پس از مقداري جلو رفتن جذب دانشجويان مي شود. از اين جهت، بايد مورد توجه قرار بگير

بحث، به طور طبيعي عميق مي شود و به مسائل معرفتي مي رسد. مثالً در برنامه ي گفتگوي دانشجويي اي كه در دهه ي 
ه يك فجر داشتيم راجع به اين كه انقالب اسالمي مسير صحيحي را پيموده يا نه، پس از كمي بحث، براي همه معلوم شد ك

طرف با معيار ليبراليستي دارد انقالب را ارزيابي مي كند و خوب است راجع به اصل همين معيار بحث شود، و برنامه ي بعد با 
گذاشته شد. همين انتقال از مسائل سياسي به مسائل معرفتي، و اين كه براي عموم روشن شود » اسالم و ليبراليسم «موضوع 

ي و مبنايي و وابسته به جهان بيني هاست، خيلي ارزشمند است. نكته ي ديگر اين كه كه بعضي مباحث سياسي مان، جد
صحبت راجع به مسائل سياسي آسان تر و كم خطرتر است. اوالً امكان بحث دانشجويان در اين مسائل بيشتر است، ثانياً اگر 

 احياناً جايي بحث خوب جمع نشود، آسيب ايماني كمتري ايجاد مي كند.

  

موضوعاتي كه براي كرسي ها انتخاب مي شوند بايد چه خصوصياتي داشته باشند؟ )موضوعات مبنايي، مبتالبه 
 ( در صورت امكان، چند مورد مثال هم بزنيد.…دانشجويان و 
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موضوعات خوب است كه اين خصوصيات را داشته باشند: اوالً جذاب باشند و با دغدغه هاي ذهني دانشجويان رابطه برقرار 
كنند. ثانياً يا خودشان مهم باشند يا زمينه ي طرح مسائل مهم را فراهم كنند. ثالثاً موضوعات واقعي خودمان باشند، نه 
موضوعات مورد توجه ديگران كه از طرف روشنفكرهاي غرب زده به عنوان موضوع ما در جامعه طرح مي شوند. رابعاً صريحاً 

كه امكان طرح ديدگاه هاي مختلف راجع به آن موضوع از طرف مخاطب طبيعي به موضع گيرانه نباشند. به گونه اي باشند 
 نظر برسد.

يك دوگانه اي كه در انتخاب موضوع با آن مواجه هستيم اين است كه از يك طرف، موضوع برنامه، انفعالي نباشد؛ مثالً عنوان 
ديگر، موضوع برنامه را طوري قرار ندهيم كه يك سويه برنامه را نگذاريم ((واليت فقيه موجب ديكتاتوري مي شود؟ )) از طرف 

بودن را القا كند. مثالً عنوان همان برنامه را نگذاريم ((جز واليت فقيه راهي براي جلوگيري از ديكتاتوري نيست )) يك عنوان 
 در همين موضوع، مي بينابين كه مخاطب را به جلسه بكشاند تا انتقال محتوا به او صورت پذيرد، مي تواند كمك كند. مثالً

 شود عنوان جلسه را گذاشت ((واليت فقيه؛ عامل ديكتاتوري يا مانع ديكتاتوري؟ .))

يك راه خوب ديگر اين است كه در كنار موضوع اصلي، چند زيرموضوع هم اعالم شود. اين كه زيرموضوع ها، سوالي باشند يا از 
 دو موضع مخالف با هم طرح شده باشند هم موثر است.

مثالً در همان برنامه اي كه در سوال قبل هم مطرح شد، موضوع اعالم شده، ((انقالب اسالمي؛ در مسير يا خارج از مسير؟ )) 
(( آيا مصلحت  بود. اما چند زيرموضوع هم اعالم شده بود: ((نسبت هر يك از دولت هاي پس از انقالب با مسير انقالب؟ )) ،

 . …)) ،(( آيا انحراف انقالبيون موجب انحراف انقالب مي شود)) و يش دور كرد؟انديشي ها انقالب را از آرمان ها

اين كه موضوعات، جزئي و دقيق باشند هم خوب است؛ اما در ايتداي كار شايد موجب اين شود كه افراد فكر كنند كه در آن 
 موضوع حرفي براي گفتن ندارند و كمتر ثبت نام كنند براي صحبت.

  

 ي هاي آزادفكري شيوه هاي مختلفي دارد؟ چه شيوه هايي؟آيا اجراي كرس

كه در همين ويژه -روش مختلف براي انتخاب مناظره كنندگان در طرح كلي مان  10بله، شيوه هاي مختلفي وجود دارد. مثالً 
لب گفتگو و مناظره و ، ذكر كرده بوديم. به طور كلي آن چه برايش آئين نامه نوشتيم و اجرا كرديم، دو قا-نامه هم آورده شده

تركيب آن ها، بوده. در مناظره، انسجام مباحث و جذابيت بيشتر است، اما در گفتگو، مشاركت و تنوع ديدگاه ها بيشتر. قالب 
هاي ديگري هم وجود دارند مثل مناظره ي مكتوب، تاالر گفتگوي اينترنتي، حلقه هاي بحث ميداني، ضبط مناظره در اتاق و 

نتشار آن در نشريه، نقد فيلم دانشجويي، مناظره و گفتگوي دانشجويي حول كتاب يا پس از سخنراني يك پياده كردن و ا
 …صاحب نظر، و

  

برگزار شوند » كرسي هاي آزادانديشي «يا » كرسي هاي آزادفكري «به نظر شما خوب است اين برنامه ها با عنوان 
 ؟يا اين اصطالحات در عنوان برنامه ها ذكر نشود؟ چرا

هيچ لزومي ندارد كه برنامه هاي عمومي مان در دانشگاه را با اين عنوان برگزار كنيم. البته اگر واقعاً برنامه ي وزيني با آن 
محتواي مورد انتظار برگزار شود، عنوان اش خيلي فرقي نمي كند و ضرري هم ندارد كه به نام كرسي هاي آزادفكري باشد. اما 

، برنامه هاي عادي اي كه ربط خاصي به -هم در دانشگاه خودمان و هم در دانشگاه هاي ديگر–متأسفانه شاهد هستيم كه 
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كرسي ها ندارند، به اين اسم برگزار مي شوند و اين كوچك كردن حرف آقا است. و البته اين مشكل، منحصر به اين موضوع 
 هم نيست و شاهد اين كار در موارد ديگر هم بوده ايم.

يد بر استفاده از عين اين لغت در عناوين برنامه ها دارد، اين است كه به ذهن عده اي از مخاطبين اين را ضرر ديگري كه تأك
متبادر مي كند كه اين برنامه ها يك چيز فرمايشي و رسمي است. در حالي كه مهم اين است كه چنين فضاهايي در دانشگاه 

تي كار درست حسابي اي كرديم، كارمان را جزء كوچكي از آن چه آقا ها ايجاد شود، نه اين كه اسم اش چه باشد. ما بايد وق
 خواسته بود معرفي كنيم، نه اين كه با منتسب كردن كارهاي ضعيف مان به آن كلمات، هزينه اش را به دوش آقا بگذاريم.

  

آيا عدم واكنش و استقبال طيف هاي مختلف )به خصوص مخالفين( نسبت به برگزاري كرسي ها چه بوده است؟ 
 حضور آن ها مانع ايجاد فضاي آزادفكري شده است؟

واقعيت اين است كه طرف مقابل اصالً عالقمند به برگزاري چنين جلساتي نيست. صحيح ترش اين كه از برگزاري اين جلسات 
اعالم آمادگي  توسط ما وحشت دارند! ما در دانشگاه فراخوان داده ايم كه هركس با هر موضوعي كه مي خواهد مناظره كند،

كند. حتي دوستان مسئول اين برنامه ها، با خيلي از فعالين مخالفين و كساني كه در شلوغ كاري هاي دانشگاه نقش داشتند، 
صحبت و از آن ها براي شركت در برنامه ها دعوت كرده اند. اما تمايلي از طرف مقابل نيست! حتي خبر داريم كه با بعضي از 

استه اند در برنامه ها شركت كنند رفته اند براي متقاعد كردن شان جهت انصراف صحبت كرده اند كه دوستان شان كه مي خو
اگر در جلسه حاضر شويم، ديگر نمي توانيم بگوييم آزادي نيست و اگر وارد اين چارچوب تعريف شده بشويم، از اين به بعد هر 

كه چرا بازي منطقي را نمي پذيريم! اين ها واقعيت است. بكنيم، خواهند گفت  -در واقع يعني هر هوچي گري اي–كاري 
ترجيح ضدانقالب اين است كه به جاي آمدن به عرصه ي شنيدن و گفتن، داد بزند و شعار بدهد و در عين حال مظلوم نمايي 

آذر و ديگر  16ه در كند كه آزادي نيست! البته اين را صريح نمي گويند، و در قالب بهانه هايي بيان مي كنند. مثالً كساني ك
اغتشاشات چند ماه اخير آمده اند و علناً تمام حرمت هاي قانوني و شرعي و عرفي را زير پا گذاشته اند، وقتي حرف از ميز 
مناظره مي شود، مي گويند كه مي ترسيم به خاطر حرف هامان در مناظره، با ما برخورد قانوني شود! البته اين ها به مرور حل 

شگاه يك جاي بزرگ است با حضور افراد با افكار مختلف. و با جلو رفتن و فرهنگ شدن اين كرسي ها، استقبال شود. دان-مي
 كردن يا نكردن عده اي، نمي تواند جلوي كار را يگيرد.

  

تفاوت كرسي هاي آزادفكري با مناظره هاي پرهياهو و جنجالي چيست؟ و آيا اين تفاوت موجب كاهش استقبال از 
 نمي شود؟ كرسي ها

فضاي كرسي هاي آزادفكري بايد طوري طراحي شود كه واقعاً حرف ها شنيده و ارزيابي شوند. و اين با سوت و كف و هياهو و 
لشكركشي در آمفي تئاتر و شعار دادن و هيجاني حرف زدن و تحريك احساسات مخاطبين ممكن نيست. البته با توجه به 

القه به فضاهاي هيجاني بيشتر است و به خصوص در شروع كار، ممكن است با كم جوان بودن مخاطبين، طبيعي است كه ع
بودن استقبال از كرسي ها نسبت به مناظرات هيجاني كه قبالً داشتيم، مواجه شويم. اما بايد سعي كنيم با طراحي جذابيت 

 هاي صحيح در برنامه ها به تدريج اين مشكل را رفع كنيم.
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ناظره و رسيدن به حقيقت چيست؟ انسان چطور به يك چيز معتقد مي شود؟ نقش تالش به طور كلي نسبت بين م
 عقلي در اين مسير چيست؟

البته اين سوال در حدي نيست كه من جواب دهم. سوال خيلي مهمي هم هست. اگر واقعاً روي اين سوال كه انسان ها چطور 
ذاري كالن و موثر فرهنگي را به دست مي آورديم و خيلي به يك چيز معتقد مي شوند كار كرده بوديم، امكان سياست گ

 مشكالت و سردرگمي ها حل شده، و اين حجم انبوه كارهاي به اصطالح فرهنگي كه دارد مي شود، اثرش مضاعف مي شد.

كان كنار رفتن اما اجماالً فكر مي كنم ضمن اين كه نبايد دچار اين توهم باشيم كه با مناظره يا هر روش صرفاً عقلي ديگري، ام
پرده ها از روي حقيقت و به نتيجه ي مشترك رسيدن انسان ها وجود دارد، ولي اين جلسات و شنيدن حرف هاي مختلف، مي 
تواند دگم هاي ذهني ايجاد شده براي افراد توسط رسانه ها و فرهنگ غالبي كه در آن بزرگ شده اند را بشكند و زمينه سازي 

 و جامعه.كند براي رشد فكري افراد 

  

با توجه به اين كه افراد در فضاهاي فكري مختلف قرار دارند كه داراي مفاهيم، ارزش ها، دسته بندي ها، ذهنيت 
 ها و پيش فرض هاي متفاوت نسبت به مسائل اند، چطور امكان تفاهم فراهم مي گردد؟

اين عليرغم تمام اين پيش فرض ها و ارزش  اگر منظور از تفاهم اين است كه حرف يكديگر را تا حد زيادي درست بفهميم،
هاي غيرمشترك، چيزي است كه اتفاق مي افتد. اما اگر منظور از تفاهم اين است كه افراد مناظره كننده، در آخر جلسه به يك 

اخالقي  مشترك برسند، اصالً از كرسي ها نبايد چنين انتظاري داشت. حتي اگر دو طرف واقعاً به دور از آسيب هاي نتيجه ي 
باشند هم اين انتظار نابجايي است، چه برسد كه غالباً چنين نيست. يك مثالي بزنم از يكي از برنامه هامان، شايد جالب باشد. 
در مناظره و گفتگويي كه راجع به حكومت اسالمي داشتيم، بحث از جانب دو طرف كشيده شد به موضعي پراگماتيستي؛ يك 

 30ب را به وضوح شكست خورده مي ديد و زندگي غربي را مطلوب. و طرف مقابل، تجربه ي ساله ي انقال 30طرف، تجربه ي 
ساله ي انقالب را موفق و جمهوري اسالمي را مردمي ترين حكومت جهان، و مدل غرب براي زندگي را به وضوح شكست 

گفتند. اما با توجه به جهان بيني ها و  خورده مي ديد. فكر مي كنم هر دو طرف هم صادقانه آن چه كه واقعاً مي ديدند را مي
پيش فرض هاي اساساً متفاوت شان، طبيعي است كه هيچ يك نتوانند با بحث در جلسه، طرف مقابل را متقاعد كنند، و به آن 

 معنا تفاهم حاصل شود.

  

ي نباشند، چه براي اين كه مناظرات حقيقت جويانه و غيرجدلي شوند و افراد به دنبال روكم ك ني و برتري جوي
 تمهيداتي را مي توان انديشيد؟

عمده ي كار، ساختن فضايي است كه در آن، ((نمي دانم )) گفتن، و اعتراف به جواب آماده نداشتن و نياز به بيشتر مطالعه و 
دور شود و فكر كردن، ارزشمندتر و مقبول تر از جواب دادن در جلسه بأي نحو باشد. همين كه فضاي جلسه از هيجاني بودن 

علمي تر شود، خيلي به اين كمك مي كند. غير از آن، از راه هاي ديگر هم مي شود به اين هدف كمك كرد. مثالً اين كه 
فراهم شده باشد، يا اين كه نحوه ي مناظره ي مناظره كنندگان  -مثالً در فضاي مجازي–امكان ادامه ي مباحث بعد از جلسه 

يابي حاضرين قرار بگيرد. يا دقت در انتخاب مناظره كنندگان و توجيه و ساختن فضاي مناسب مورد ارز -فارغ از موضع شان –
 براي آن ها قبل از جلسه.
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با توجه به اين كه به نظر مي رسد تبيين حق پيچيده تر از تبيين باطل است، آيا نبايد نگران اين بود كه به واسطه 
تبليغاتي و ژورناليستي بر جلسه، به آن موضع حق در افكار ي ضعف حاميان يك موضع حق يا حاكم شدن فضاي 

 عمومي ضربه وارد شود؟

تبيين اش خيلي راحت تر از باطل است، چون حق است! اما اگر منظورتان اين است كه باطل،  -به خودي خود-البته حق 
خراب كردن چيزي راحت تر از  كثير است و از جهات مختلف و لباس هاي متفاوت امكان طرح در مقابل حق دارد، و كالً

درست كردن است، چرا، بايد نگران بود. باالخره ما نسبت به كارهامان مسئول هستيم. اگر در مبحثي تسلط كافي نداريم، و 
نتيجه اش اين مي شود كه ايمان عده اي از حاضرين در جلسه، به واسطه ي برنامه ي ما تضعيف شود، نبايد آن برنامه را 

مقدمه ي تحصيلي است، نه مقدمه  -به اصطالح-. اما اين تسلط و عميق شدن در مباحث، براي برگزاري جلسات، برگزار كنيم
ي حصولي. يعني امروز اگر اين تسلط را نداريم، بايد برويم آن را كسب، و برنامه را برگزار كنيم. نه اين كه حاال كه تسلط 

به خصوص در مسائل سياسي، اين تسلط از  -الحمدهللا–ا هم بگويم كه امروز علمي نداريم، بي خيال برنامه شويم. البته اين ر
 طرف بچه هاي حزب اللهي در دانشگاه ها وجود دارد.

  

به نظر شما حد آزادي بيان چيست؟ آيا ابراز هر عقيده اي در جامعه مجاز است؟ دقيقاً خط قرمزهاي فقهي و 
 مال كرد؟اخالقي چه هستند؟ و اين حدود را چطور بايد اع

اين سواالت به لحاظ نظري، يك بحث علمي هستند كه نظرات مختلفي مي تواند راجع به آن ها وجود داشته باشد؛ اتفاقاً در 
حدي كه مطالعه داشته ام، همين طور هم هست. و فكر مي كنم يكي از انبوه مسائلي است كه بايد براي توليد نرم افزارهاي 

سالمي روي آن كار شود. اما در عمل، قانون است كه اين حدها را تعيين مي كند و مالك عمل ديني براي اداره ي جامعه ي ا
در جامعه قرار مي گيرد. البته به نظر مي رسد قوانين مربوط به كرسي هاي آزادفكري بايد بازتر از قوانين مطبوعات باشند. 

 مواخذه ي قانوني قرار گيرد. طبيعتاً كسي نبايد به خاطر بيان نظري علمي در اين كرسي ها مورد

يك نكته اي در اين زمينه، كه بعضاً بي توجهي به آن، موجب ضرر مي شود، اين است كه جامعه، كامل ديده نشود. يعني 
كساني بدون توجه به انبوه مبادي اطالعاتي كه در اين زمانه، ذهنيت افراد را مي سازد، فكر كنند كه با ايجاد محدوديت هاي 

يد جلوي اين كه از تريبون اين كرسي ها حرف اشتباهي بيان شود را گرفت. و اين مانعي در كار ما شود، در شرايطي كه زياد، با
به عنوان جناح معترض به نظم كنوني –آن حرف ها قبالً به طور كامل از طرف مخاطب شنيده شده اند! و اين حرف ما 

 ستر شنيده شدن اش فراهم شود.است كه از طرف مخاطب شنيده نشده و بايد ب -جهاني

  

 به نظر شما افراد مناظره كننده چه ويژگي هاي بايد داشته باشند و چگونه بايد انتخاب شوند؟

حداقل در شروع كار، نبايد سخت گرفت. واقعيت اين است كه هركس فكر مي كند صاحب نظر است و حرفي براي گفتن دارد. 
بدون پيش داوري نسبت به افراد شنيده شوند. فراخوان عمومي كه هركس حرفي دارد  بايد فضا را فراهم كرد كه اين حرف ها

بيايد بزند، خوب است. كم كم كه برنامه ها جلو بروند، مخاطب تمايل پيدا خواهد كرد كه افراد پرمطالعه تر بيايند تا مباحث 
رامون حكومت اسالمي كرده بوديم، همين بود كه جدي تر دنبال شود. مثالً يك كاري كه ما در فراخوان مان براي مناظره پي

خواسته بوديم هركس اعالم آمادگي مي كند، يك مقاله حاوي نظرات اش راجع به موضوع را براي مان ايميل كند تا قبل از 
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مناظره در نشريات چاپ شود. خب اين يكي از راه هايي است كه به طور طبيعي موجب انتخاب طيف فكري تر و جدي تر 
 ي مناظره مي شود.برا

  

به نظر شما مكان مناسب براي جلسه ي مناظره چيست؟ و فضاي جلسه ي مناظره بايد چه ويژگي هايي داشته 
 باشد؟

يك مقداري بستگي به شرايط هر دانشگاه دارد. به طور كلي مكان هاي عمومي تر مثل آمفي تئاترهاي بزرگ و صحن دانشگاه، 
بيشتري مي شوند خوب اند، اما به شرطي كه شرايط برگزاري آرام و منطقي برنامه در اين  از اين جهت كه موجب آمدن افراد

مكان ها به وجود آمده باشد. كالس ها و آمفي تئاترهاي كوچك تر هم شرايطي عكس مكان هاي عمومي تر دارند. مسجد 
حل بحث و گفتگو بوده هم گزينه ي دانشگاه هم به عنوان محل اجتماع مومنين كه در سنت ما مركز فرهنگي جامعه و م

 مناسبي است. و همين فضاي معنوي مسجد، به سالم تر و حقيقت جويانه تر برگزار شدن برنامه هم كمك مي كند.

  

نظر شما راجع به حضور هيئت داوران در جلسات مناظره چيست؟ چه كساني بايد داور باشند و نقش شان در 
 جلسات مناظره چه مي تواند باشد؟

ضور هيئت داوران در جلسات مناظره مفيد است؛ البته به شرطي كه حضار، اين داورها را مزاحم و محدوديت غيرضروري ح
تلقي نكنند. طبيعتاً نقش شان هم اين نمي تواند باشد كه مثل داور مسابقه ي كشتي، دست برنده را آخر برنامه بلند كنند! اين 

، اساتيد معارف دانشگاه، مسئولين دانشگاه، يا صاحب نظران -از طيف هاي مختلف–داوران مي توانند اساتيد خود دانشگاه 
 كشور در حوزه ي مورد بحث در آن برنامه باشند.

صرف حضور هيئت داوران، موجب سنگين شدن جلسه و باال رفتن هزينه ي شلوغ كاري مي شود. اين داوران مي توانند 
رعايت آئين نامه و حفظ ادب، لزوم ارائه ي سند براي حرف ها، اعالم خارج از  وظايفي مثل تذكر به مناظره كنندگان براي

داشته باشند. البته اين ها به هيچ وجه نبايد به روان و دانشجويي بودن جلسه ضربه  …موضوع بودن بحث مناظره كننده، و
 بزند.

تالف بحث دو طرف را تشخيص، و سوالي حتي بعضي موقع مي توان براي يك داور متخصص اين نقش را قائل شد كه محل اخ
كه دو طرف بايد به آن جواب دهند را بيان كند، و هدايت مناظره را برعهده بگيرد. البته همه ي اين ها به شرطي است كه اين 

 كار به قدري علمي و استادانه انجام گيرد كه مخاطب احساس نكند كه از طرف داور دارد دخالت صورت مي گيرد.

  

ار و شنوندگان جلسه ي مناظره چه نقش هايي را مي توان در نظر گرفت تا مناظرات پرشورتر و پربارتر براي حض
 دنبال شوند؟

براي حضار بايد تا جاي ممكن نقش فعال تعريف كرد. مثالً بتوانند ثبت نام كنند و در انتهاي مناظره، نظرات و نقدشان به 
هندگان بحث در تاالر گفتگوي اينترنتي باشند. يا فرم هاي نظرخواهي بين شان صحبت هاي دو طرف را بيان كنند. يا ادامه د

توزيع شود و در شاخصه هايي به مناظره كنندگان نمره دهند، و نتيجه ي نظرات حضار به مناظره كنندگان ارسال شود. البته 
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ما، پنج شاخصه ي ارزيابي توسط حضار  ها بايد صوري باشند نه محتوايي. مثالً در فرم نظرخواهي طراحي شده ي-اين شاخصه
اين ها بودند: رعايت ادب و شئونات اخالقي، مستند و مستدل بودن صحبت ها، مفيد و نو بودن صحبت ها، پرهيز از حاشيه 

 روي، و روان بودن و جذابيت صحبت.

  

 اگر نكته ي ديگري هست كه ذكر آن را مفيد مي دانيد بفرماييد.

بايد كار فكري و اجرايي كرسي ها با هم جلو بروند. هميشه فكر كنيم و هميشه اجرا. نه عمل زده  نكته ي خاصي نيست. فقط
 شويم، و نه اين طوري كه به خاطر برخي ابهامات، كار را معطل كنيم.

 

 

 


